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Leiden: 15-11-2021 

 

Betreft: zienswijze/bezwaar Vergunningsaanvraag V2021/773 

 
L.S. 
 
Hierbij ontvangt u onze zienswijze ten aanzien van de Vergunningsaanvraag 

V2021/773. 

Mocht deze vergunning ondertussen al verleend zijn, dan kunt u dit schrijven zien als 
een bezwaarschrift. Op uw website konden we helaas niet zien tot welke datum een 
zienswijze ingediend kon worden en bepaalde benodigde gegevens hebben we via 
direct contact met uw medewerkers moeten verkrijgen (waarvoor overigens dank 
voor de vlotte communicatie).  
Ook ontbrak een berekening door uw gemeente van de toepassing van de 
molenbiotoopregels van de Provincie Zuid-Holland (art. 6.25 
Omgevingsverordening). Deze berekening hebben we zelf moeten uitvoeren.  
 
Volgens de ingediende plannen reikt de bebouwing tot in de zone waar de 
molenbiotoop van onze Vrouwgeestmolen van toepassing is. 
We zijn hierbij ruimhartig uitgegaan van de grens van het bestaand stads-en 
dorpsgezicht tot 170 meter afstand van onze molen en tot waar de 1/100-regel van 
toepassing is. Vanaf dat punt zijn we uitgegaan van de 1/30 regel tot aan de 
minimale afstand van 320 meter van de geplande bebouwing. Dit lijkt ons een zeer 
redelijke toepassing van de regels. 
Op basis van de door uw gemeente gepubliceerde gegevens en de beoogde hoogte 
van de bouwlaag in relatie tot de hoogte (conform AHN) van onze Vrouwgeestmolen 
(en het onderste punt van de verticaal staande wiek) komen we tot de conclusie dat 
de hoogte van de geplande bebouwing ten aanzien van onze molenbiotoop met drie 
meter overschreden wordt. 
 
Hier maken we bezwaar tegen, want dit is in strijd met onze belangen ten aanzien 
van het onderhoud van ons erfgoed i.c. de Vrouwgeestmolen. 
In eerste instantie zorgt een verminderde windvang voor een verminderde werking 
van onze molen en dus voor een achteruitgang in de werking van de mechanische 
onderdelen van de molen. Dit zorgt o.a. voor hogere onderhoudskosten. 
In tweede instantie zorgt een verminderde windvang voor een beperking van het zijn 
van een beeldbepalend element in het Zuid-Hollandse landschap. De molen kan 
immers zichtbaar minder draaien. Dit heeft cultuurhistorische implicaties. 
Daarnaast kan de molen minder fungeren als een (nood)bemaling van de 
Vrouwgeestpolder (wat we uitvoeren in samenwerking met het Hoogheemraadschap 
van Rijnland). 
 
We verwachten dan ook dat u de beoogde bebouwing laat aanpassen en/of deze 
vergunning afwijst. 
  



 

 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze zienswijze/dit bezwaar, dan kunt u 
contact opnemen met ondergetekende. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bart Vermeulen 
Secretaris 
 

C.C.  

Provincie Zuid-Holland 

hoogheemraadschap van Rijnland 

Vereniging de Hollandsche Molen 
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Artikel 3 Kabels en leidingen, straalpaden, molenbiotoop en LPG-zone

(dubbelbestemmingen)

1

Bebouwingsregeling transportleiding voor gas

Het is verbõden b¡nnèn een afstand van 4 m aan weerszijden

geven'transportleiding voor gas" te bouwen-

Vrijstellin gsbevoegdheid
eriõàr""ãt"r en wãthouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in

1, eén en ander overeenkomstig de bepalingen in deze voorschriften.

Procedure bii vriistelling
Alvorens vrijstelling te verlenen als bedoel in lid 2,

;. worOt de procãdure gevolgd, die is opgenomen in artikel 18 "Algemene proced

van de op de kaart

voorschriften", en;
b. winnen burgemeester en wethouders advies in bij de leidingbeheerder, met

verstande dat, indien het conceptbesluit van burgemeester en wethouders strekt

verlening van de vrijstelling en in shijd is met het hieruoor bedoelde advies, de

stelling niet wordt verleend dan nadat Gedeputeerde Staten schriftelijk hebben

klaard dat zij tegen
het meerbedoelde
wordt overgelegd.

het verlenen van de vriJstelling geen beauaar hebben,

advies bij de aanvraag van een verklaring van geen

o 2.

3

4.

5

l

Bebouwingsregeling straalPad
Het is verboOeñ op te groñden waaraan op de kaart de aanduiding "straalpad

noógieaanOuiding iir metãrs ten opzichte van N.A.P." is gegeven, hoger te bouwen

op de kaart met bedoelde aanduiding is aangegeven.

Vrijstellingsbevoegdheid bebouwingsregeling slraalpad.
Burgemeester en wetnàuJers z¡n OevõegOïijstäling te verlenen-.van het bepaalde in lid

5, eén en ander overeenkomstig de bepalingen in deze voorschriften.

Procedure bii vriistelling
6. Alvorens vr'ljstelling te verlenen als bedoel in lid 5,

a. wordt d-e procédure gevolgd, die is opgenomen in artikel lS "Algemene

7

voorschriften", en;
b. winnen burgemeester en wethouders advies in bij de beheerder van het straalpad'

met dien verstande dat, indien het conceptbesluit van burgemeester en wethoudefs

strekt tot verlening van de vrijstelling 
"n 

itittt¡¡O ¡" met het-hiervoor bedoelde#Ifi:
de vrijstelling nie[ wordt verleend dan nadat Gedeputeerde Staten schrrtellJK rrr"

ben verklaard dat i,¡ t"g"n het verlenen uán O" vri¡stetling geen bezwaar ne-lbf!1

waarbij het meerbedoelde advies bij de aanvraag van een verklaring van Sêert v-

îN aar wordt overgelegd.

Molenbiotoop
De hoogte van bebouwing op gronden binnen de op de plankaart aangegeven 

-l?1""tf,1;
otoop" árag niet meer beldrågãn Oan gerekend vanaf het middelpunt van de lÎolen t.'

een afstand van:
Afstand Hoogte bebouwing
100m 0m
100-200 m 4,5 m

'n,ttJt3l"t ia"r¡ng ual'Sbsouwing die legaat is of mocht worden opgericht op het moment

van ter inzage legging van het ontwerp van het plan.



I
Bebouwingsregels LPG-zone

ã¡nn"n de ãp Oè kaart aangegeven aanduiding "veiligheidszone.lpg" mogen geen nieu-

õe.inc¡Oentdle bebouwing én'bíjzondere objeóten in categorie ll, worden gebouwd en

Oinn"n een straal van 2o-meter iondom het vulpunt moggn geen. nieuwe bijzondere ob-

iecten categorie t worden gebouwd, alles als bedoeld in de Integralç lloÇ LPG (cir-

'.ïà¡r" vanîe Minister vanVolkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van

21 maart 1 984, DGMH/B, nr. 27240551 -

Aanvullende bepalingen aamenvallende bestemmingen
fiãt Oorrr"n en i¡enrui-f krachtens de andere bestemmingen van de gronden als be-

doeld in lid 1, l¡d 5 en lid 9, mag uitsluitend geschieden:

ã. uoot touer de belangen vañ de gasleidiñg, het straalpad en de molen dat gedogen;

b. nadat ter zake adviei is ingewoñnen bij dê beheerder van respect¡evelÜk de gaslei-

ding, het straalpad en de molenvereniging "De Hollandsche Molen".
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week met l6-t 8 uur per dag' voor het welslagen van de onrro,^^-,_van wezenlijk belang. ot, t.n alleen worden gerealiserde 
onderneming is continue toezicht

lrî::,ilïîd' 
Door dit niet toe re sraan word,,.r,,"o"Il,:i::ï:-.îl::Ui:*:X-

De argumenten die het ontwerpplan noemt om bedrijfswoningen zoveer mogerijk uit te srui_ten' gelden niet voor dit perceel' Het (omliggende)bedrüfsterrein 
is voiledig uitgegeven.

H:-" 
bedrijven kunnen zich alleen in bestaande panden of vervangende nieuwbouw vesti-

Voor de bestaande locatie wordt de maximale geluidsbelasting al overschreden. Daarom
ï'Jj,:Ji:iïì:#;.lîj:å::i:"r" bedri¡ven..n n,.,*" bedrijrswonins seen exrra ver

O commen*ar
onder het commentaar op zienswijze 4.1 isar opgenomen dat er geen sprake is vaneen milieucategorie 2' maar van 4. De gebruiksmogerijkheden voor dit perceer wor-den dUS niet beperkt. - r--t s'r\J¡'ru9trruKneqen VOOf (

Al vele jaren wordt het ruimtelijk beleid gevoerd om geen nieuwe bedrijfswoningentoe te staan op bedrijfsterreinen. Een goede ruimtelijke ordening u.rr., zich namelijktegen het wonen op bedrijfsterreinen waar ook de zwaardere bedrfven zijn toege-staan' lmmers' naast het onderdeel geluid z¡n er oot andere uorrlovan gevaar,schade of hinder die een ror speren b,j m¡r¡ewe.grnning"n. u¡t een oogpunt vanscheiding van functies moet voorop blijven ,r""n d", een gezoneerd bedrijfsterrein
iliï ;fiï"li;:ïLî'-aardere bedrijven waarbij won i n sen zoveer moser ijk
Eventuele transformat¡e van het bedrijfsterrein Heimanswetering naar areen richtebedrijvigheid of woningbouw, al of niet ¡n comb¡natie met erkaar, wordt pas voorzienO in de jaren 2o15-2020 Formele regetgeving oul.rr.rt de mogehJkheid om daaropin dit bestemmingsplan al vooruit te lopen. ook in de eerder genoemde partiëre her-ziening van het streekplan is dit terrein nog oon.norun ars bedrijventerrein. Zo kanilffi i*;:; i.Ëï:1;l:'o' 

no "' *u iu"l"ul n star i n s beo ri¡i m et ee n bedrijrs -

Zienswijze: 4.3 molenbiotoop
De plankaart geeft op het perceet van betrokkene een molenbiotoop aan. Dat is niet terecht.

i:'":i,äi:'JïffiJll;*.11.î":"',ililr;;'"|i,"ilo'u.a,,eeneenwoonrunctieDoor de molenbiotoop gelden beperkende voorschriften vorde schade die daaruit voortvroeir, is de gemeenre urnrpr.tulil¡ 
h""ntt van gebouwen' voor

Commentaar
De moren waar het om gaat heeft het adres ,s-Morenaarspad 

î. Het is inderdaad eenzogenaamde morenstomp die niet is aangemerkt ars Rijksmonurnent. op basis van deprovinciare Nota Regers voor Ruimte, onderdeer crrturãeiirrgo"d, toets¡ngskader, is[ï:ff;Jî:Ji;liïîïJ,]:,"ï.ois Deze *o.oiãu",.om arsnos van de pran_



krin
Voorschriften Van artikel I2, lid 3, wordt na het woord dan geschrapt:,2,75 boven water_

z nde min 0.60 'Aan het hrift wordt d ''l.25 m'.
Voorschriften Artikel 22 (strafbepaling) wordt als volgt gewijzigd:

' 'strafbaar feit' wordt vervangen door 'economisch delict'.
art¡ kel ,

5 9 van de Wet de Ru üke ordening'op mte wordt vervangen
door a I s u b 2 de Wet devan o econo mtsche delicten ,

Plankaart Tabel A wordt als volgt gewijzigd

' brj aanduiding woningtype wrwordt toegevoegd onder de korommen
aan- en uitbouwen ,7, en,7,;

' bU aanduiding woningtype wk wordt onder de kolom maximale hoogte
opgenomeni'4,10 en 1 0"'

a de aanduidin wonin vt ew d in 'Wcv cv'
Plankaart De aanduiding'karakter istieke bebouwing' wordt vervangen door ,monu_

menten'
Plankaart De sc h dings U n voor d e hoogte n van het won wk wordtngtype aangepast

aan de rur mtel ke enve o
Plankaart De aanduidi 'molenbi r: 300' wordt
Plankaart
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Zienswijze 2.1

Zienswijze 2.1

Zienswijze 2.1

Zienswijze 2.1

Zienswijze 2.t

ze 4.3Zien

Zienswijze 6.5

Behoort bij besluit van de raad van de gemeente Alphen aan den Rijn van I maart zoo7, nr zooz ll2.
De griffier,

GruijterË,J
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Staalweg 

Bijlage planologisch kader 

Beheersverordening Heimanswetering 

 

Verbeelding 

 

 

Regels  

Beheersverordening Heimanswetering 

Het ruimtelijk plan waar Staalweg 4 in is gelegen, betreft de beheersverordening 

Heimanswetering. Feitelijk moet je voor de inhoudelijke planregels kijken naar het 

bestemmingsplan Heijmanswetering (2007). 

 



 
 

 

 

 



 

 
Toelichting beheersverordening 

 

Wetgeving Omgevingsverordening Provincie Zuid Holland 



In de Omgevingsverordening provincie Zuid-Holland is aangegeven dat een 

bestemmingsplan -waarin een molenbiotoop is gelegen- moet garanderen dat sprake is van 

voldoende vrije windvang en zicht op de molen. Daartoe zijn in de Omgevingsverordening 

voorwaarden gesteld:  

a. binnen een straal van 100 m, gerekend vanuit het middelpunt van de molen, wordt geen 

nieuwe bebouwing opgericht of beplanting aangebracht, hoger dan de onderste punt van de 

verticaal staande wiek;  

b. binnen een straal van 100 tot 400 m, gerekend vanuit het middelpunt van de molen, 

gelden de volgende hoogtebeperkingen voor bebouwing en beplanting:  

1° voor zover dit gebied is gelegen buiten bestaand stads- en dorpsgebied bedraagt 

de maximale hoogte niet meer dan 1/100ste van de afstand tussen bouwwerk en 

beplanting en het middelpunt van de molen, gerekend met de hoogtemaat van de 

onderste punt van de verticaal staande wiek;  

2° voor zover dit gebied is gelegen binnen bestaand stads- en dorpsgebied bedraagt 

de maximale hoogte van bebouwing en beplanting niet meer dan 1/30ste van de 

afstand tussen bouwwerk en beplanting en het middelpunt van de molen, gerekend 

met de hoogtemaat van de onderste punt van de verticaal staande wiek.  

 

 

 



 

 

   

MWS Real Estate B.V. 

De heer M. de Jong 

Kerkstraat 116 

2377 BB  OUDE WETERING 

 

 Stadhuisplein 1 

Postbus 13  

2400 AA Alphen aan den Rijn 

Telefoon: 14 0172 

E-mail: gemeente@alphenaandenrijn.nl 

Website: www.alphenaandenrijn.nl 

 

 

Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 

6359853 V2021/773 22 december 2021 

 

Contactpersoon Doorkiesnummer Afdeling 

L.T.C. Speet 

  

(0172) 465487 Team Vergunningen 

 

Onderwerp 

Van rechtswege verleende vergunning 

 

 

 

Geachte heer De Jong, 

 

Op 24 september 2021 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. 

Het betreft een vergunning voor het bouwen van bedrijfspanden  op de locatie Staalweg te 

Alphen aan den Rijn. 

 

Besluit  

Wij stellen u in kennis van het feit dat de aangevraagde omgevingsvergunning op grond van 

artikel 2.1 en 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van rechtswege is 

verleend.  

 

De omgevingsvergunning wordt van rechtswege verleend onder de bepaling dat de 

gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de rechtswege verleende vergunning.  

De rechtswege verleende omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteit(en): 

- het bouwen van een bouwwerk (Art.2.1 lid 1a Wabo) 

 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn, 

 
mw. mr. A. Reekers 

Teamleider Vergunningen 
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Van rechtswege verleende omgevingsvergunning 

Op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (reguliere 

procedure)  hadden wij uiterlijk op 9 december 2021 een beslissing op de aanvraag moeten 

nemen. Wij hebben geconstateerd dat deze datum inmiddels is verstreken.  Op grond van 

artikel 3.9 lid 3 van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto paragraaf 4.1.3.3. van 

de Algemene wet Bestuursrecht betekent dit dat de vergunning van rechtswege is verleend.  

 

Bezwaarclausule  

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na het verlopen van de bezwaar 

termijn. Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking bezwaar worden 

aangetekend. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. 

Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, 

dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Wanneer een voorlopige voorziening 

wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is 

genomen. 

 

Belanghebbenden en in werkingtreding vergunning 

Deze van rechtswege verleende vergunning wordt gepubliceerd in het Witte weekblad en de 

Rijnwoude Koerier. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen. Dit kan binnen zes 

weken na datum van deze brief. U kunt pas gebruik maken van de vergunning als de termijn 

voor het indienen van een bezwaar is verstreken of, indien bezwaar is gemaakt, op dit 

bezwaar is beslist. Wij maken u er op attent dat u op eigen risico handelt als u gebruik maakt 

van de verleende vergunning voordat deze onherroepelijk is.  

 

Burgerlijk wetboek 

In het Burgerlijk Wetboek (hoofdstuk 5, titel 4) staan rechten en plichten van burgers vermeld. 

Wij willen u erop wijzen dat er rechten van derden kunnen worden genoemd, die er mogelijk 

voor zorgen dat u geen gebruik kunt maken van uw omgevingsvergunning.  

 

Voorschriften bij de rechtswege verleende omgevingsvergunning: 

In gevallen waarin de omgevingsvergunning van rechtswege is verleend wordt voor zover 

dit nodig is om ernstige nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving te voorkomen, 

of, voor zover zodanige gevolgen niet kunnen worden voorkomen nadere voorschriften 

voorgeschreven. 

 

De voorschriften zijn: 

 

1. De werkzaamheden dienen binnen een termijn van 6 maanden na dagtekening van de 

vergunning worden aangevangen. 

 

2. De volgende werkzaamheden worden tenminste 2 werkdagen voor de aanvang gemeld 

aan de afdeling Veiligheid, Toezicht & Handhaving: 

- het gereedkomen van de werkzaamheden; 

- gegevens van degene die de bouwwerkzaamheden zal uitvoeren. 

Kennisgeving dient telefonisch: 14 0172, per mail: pbinspectie@aadr.nl of met de 

bijgevoegde formulieren te geschieden. 
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3. Werkzaamheden worden op een zodanige wijze uitgevoerd dat overmatige geluidshinder 

voor de omwonenden zoveel mogelijk beperkt wordt. Werkzaamheden die geluidshinder 

voor de directe omgeving veroorzaken, mogen uitsluitend verricht worden op maandag 

t/m vrijdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur. 

 

4. Afdeling 2.1 Bouwbesluit: Algemene sterkte van de bouwconstructie 

Een te bouwen bouwwerk heeft een bouwconstructie die duurzaam gedurende de in 

NEN-EN 1990 bedoelde referentieperiode voldoende bestand is tegen de daarop  

werkende krachten. 

Voor verbouw, het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een 

bouwwerk, geldt het niveau zoals aangegeven in NEN 8700. 

De volgende aan te leveren gegevens en bescheiden moeten minimaal drie weken voor 

aanvang van de desbetreffende bouwwerkzaamheden ter toetsing aan de afdeling PDV, 

team Vergunningen worden voorgelegd: Constructie tekeningen en berekeningen: 

gegevens en bescheiden met betrekking tot belastingen en belastingcombinaties 

(sterkte, stijfheid en stabiliteit) van alle (te wijzigen) constructieve delen van het 

bouwwerk alsmede van het bouwwerk zelf, voor zover het niet de hoofdlijn van de 

constructie dan wel het constructieprincipe betreft. Indien de aanvraag via het 

omgevingsloket is ingediend moeten ook de constructieve tekeningen en berekeningen 

via het omgevingsloket worden ingediend.  

 

5. Uitzetten project 

Het te bouwen project moet door de gemeente worden uitgezet. U dient minimaal 4 

weken voor aanvang contact opnemen met team GEO-Informatie. Uw aanvraag voor het 

uitzetten kunt u sturen naar geo@alphenaandenrijn.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk 

contact met u op voor de planning. 

 

6. Grondverzet 

• Werkzaamheden met (mogelijk) verontreinigde grond moeten plaatsvinden volgens  

  wettelijke regels. Deze zijn opgenomen in de Wet milieubeheer, de Regeling melden    

  bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (Landelijk Meldpunt Afvalstoffen) en het    

  Besluit bodemkwaliteit.  

• Richtlijnen voor veiligheid zijn vastgelegd in CROW-publicatie 400: ‘Werken in en met  
  verontreinigde bodem’. 

• Voor toepassen van grond met kwaliteit boven de achtergrondwaarde binnen het  

  werkgebied van de Omgevingsdienst Midden-Holland dient een melding gedaan te     

  worden. De Omgevingsdienst beoordeelt of de partij grond mag worden toegepast op    

  de geplande locatie. Voor het toepassen van meer dan 50 m3 schone grond dient ook    

  een melding te worden gedaan. Beide meldingen kunnen via    

  www.meldpuntbodemkwaliteit.nl gedaan worden. Voor meer informatie kunt u de   

  website van Omgevingsdienst Midden-Holland raadplegen: www.odmh.nl. 

• Eventueel uitgevoerd onderzoek is niet zonder meer rechtsgeldig als bewijsmiddel bij  

  hergebruik van vrijkomende grond. Als vrijkomende grond op een andere locatie,       

  bodemkwaliteitszone of van het erf ter plaatse van weiland/akkerland wordt toegepast,  

  dan dient te worden voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in de Nota   

  Bodembeheer Midden-Holland of moet de grond worden gekeurd volgens het Besluit  

mailto:geo@alphenaandenrijn.nl
http://www.odmh.nl/
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         bodemkwaliteit. Ook moet worden voldaan aan de regels ten aanzien van PFAS. 

 

7. Vloerpeil: er dient een vloerpeil van -0,80 m NAP. te worden aangehouden. 

 

8. Vuilwater: Gescheiden aanleggen op riool van de VVE. Riool van het terrein inclusief het  

         gemaal en de persleiding naar het gemeentelijke riool blijft in eigendom en beheer van   

         de VVE.  

         Schoonwater: Gescheiden aanleggen op hemelwater riool. Hemelwater van weg en  

         panden worden afgevoerd naar het omliggende oppervlaktewater, polderzijde. 

 

 

 

 

  

 



Samenvatting ingevulde gegevens
Zaak informatie

Zaak nummer 2847024

Indiener

Naam Vermeulen PL
Adres
E-mailadres
Telefoonnummer
 

Ingevulde waardes voor

Ik dien het bezwaar
in voor mijzelf Nee

Voorna(a)m(en) Rijnlandse Molenstichting
Voorletter(s) R
Tussenvoegsel(s)
Achternaam Ms
Straatnaam Hooglandse Kerkgracht
Huisnummer 17
Huisletter E
Toevoeging
Postcode 2312HS
Woonplaats Leiden

Reden bezwaar Aantasting molenbiotoop Vrouwgeestmolen nav verleende
vergunning V2021/773

Beschrijving waarom
ik het niet eens ben
met het besluit (max.
750 tekens)

De verleende vergunning is in strijd met onze belangen ten
aanzien van het onderhoud van ons erfgoed i.c. de
Vrouwgeestmolen en het is in strijd met de provinciale
omgevingsverordening t.a.v. de molenbiotoop. In eerste
instantie zorgt een verminderde windvang voor een
verminderde werking van onze molen en dus voor een
achteruitgang in de werking van de mechanische
onderdelen van de molen. Dit zorgt o.a. voor hogere
onderhoudskosten. In 2e instantie zorgt verminderde
windvang voor een beperking van het zijn van een
beeldbepalend element in het Zuid-Hollandse landschap. De
molen kan immers zichtbaar minder draaien. Dit heeft
cultuurhistorische implicaties. Daarnaast kan de molen
minder fungeren als een (nood)bemaling van de
Vrouwgeestpolder.



Ik wil gehoord
worden over het
bezwaarschrift

Ja

Kenmerk besluit of
zaaknummer waarop
ik bezwaar indien

V2021/773

Ondertekenaar
besluit (indien van
toepassing)

College van Burgemeester en Wethouders

Verzenddatum besluit 22-12-2021

Akkoordverklaring Ik heb de voorwaarden voor deze aanvraag begrepen en dit
formulier naar waarheid ingevuld

 

Toegevoegde documenten

Documenttitel Bezwaar Alphen aan den Rijn verleende vergunning
V2021773 28012022



 

Leiden: 28-01-2022 

 

Betreft: bezwaar tegen verlenen vergunning V2021/773 

 
L.S. 
 
Hierbij ontvangt u ons bezwaar ten aanzien van de verleende vergunning 

V2021/773. 

Deze vergunning heeft u van rechtswege verleend en dat vinden we opmerkelijk, 
aangezien er door ons een zienswijze is ingediend waarin onderstaande zaken aan 
de orde kwamen. 
 
Ook ontbrak een berekening van de toepassing van de molenbiotoopregels van de 
Provincie Zuid-Holland (art. 6.25 Omgevingsverordening). Deze berekening hebben 
we zelf moeten uitvoeren.  
 
Volgens de ingediende plannen reikt de bebouwing tot in de zone waar de 
molenbiotoop van onze Vrouwgeestmolen van toepassing is. 
We zijn hierbij ruimhartig uitgegaan van de grens van het bestaand stads-en 
dorpsgezicht tot 170 meter afstand van onze molen en tot waar de 1/100-regel van 
toepassing is. Vanaf dat punt zijn we uitgegaan van de 1/30 regel tot aan de 
minimale afstand van 320 meter van de geplande bebouwing. Dit lijkt ons een zeer 
redelijke toepassing van de regels. 
Op basis van de door uw gemeente gepubliceerde gegevens en de beoogde hoogte 
van de bouwlaag in relatie tot de hoogte (conform AHN) van onze Vrouwgeestmolen 
(en het onderste punt van de verticaal staande wiek) komen we tot de conclusie dat 
de hoogte van de geplande bebouwing ten aanzien van onze molenbiotoop met 
ongeveer 2,7 meter overschreden wordt.  
 
Hier maken we bezwaar tegen, want dit is in strijd met onze belangen ten aanzien 
van het onderhoud van ons erfgoed i.c. de Vrouwgeestmolen en het is in strijd met 
de provinciale omgevingsverordening. 
In eerste instantie zorgt een verminderde windvang voor een verminderde werking 
van onze molen en dus voor een achteruitgang in de werking van de mechanische 
onderdelen van de molen. Dit zorgt o.a. voor hogere onderhoudskosten. 
In tweede instantie zorgt een verminderde windvang voor een beperking van het zijn 
van een beeldbepalend element in het Zuid-Hollandse landschap. De molen kan 
immers zichtbaar minder draaien. Dit heeft cultuurhistorische implicaties. 
Daarnaast kan de molen minder fungeren als een (nood)bemaling van de 
Vrouwgeestpolder (wat we uitvoeren in samenwerking met het Hoogheemraadschap 
van Rijnland). 
 
Wat verder opvalt is dat het gebied rond de Staalweg in zeer veel kleine percelen 
wordt uitgegeven en dat een integrale afweging voor het gehele gebied en dan met 
name ten aanzien van de hoogte van de gebouwen i.r.t. onze molenbiotoop 
ontbreekt. Onzes inziens had een integrale benadering op basis van de maximale 
bouwhoogtes een gunstiger positionering van de gebouwen kunnen betekenen en 
wellicht bezwaren kunnen voorkomen. 
 



 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit bezwaar, dan kunt u contact 
opnemen met ondergetekende. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
 
Bart Vermeulen 
Secretaris 
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Gemeente Alphen aan den Rijn 

Afdeling bezwaar en beroep 

t.a.v. secretaris commissie bezwaarschrift de heer M. Bunnik (email: 
PCommissieBezwaarschriften@alphenaandenrijn.nl) 
Postbus 13 

2400 AA Alphen aan den Rijn 

 

 

Alphen aan den Rijn, 1 februari 2022 

 

Betreft: Bezwaarschrift V2021/773 

 

 

Geachte heer Bunnik, geachte Michiel, 

 

Hierbij maken ondergetekende bewoners bezwaar tegen het besluit van 22 december 2021 

(publicatiedatum 31 december 2021, uiterste bezwaardatum 2 februari 2022) met betrekking 

tot het verlenen van een vergunning voor het bouwen van bedrijfspanden, Staalweg te Alphen 

aan den Rijn, V2021/773. 

Het besluit is bij u bekend onder kenmerk nummer V2021/773, gepubliceerd in het 

gemeenteblad nummer 483928. Een kopie van het gemeenteblad voeg ik als bijlage 2 toe bij 

dit bezwaarschrift.  

De ondertekening van dit bezwaarschrift vindt plaats mede uit naam van een groot aantal 

bewoners uit de omgeving van de Staalweg. Het verzamelen van de lijst met bewoners die 

zich scharen achter dit bezwaarschrift zal beschikbaar komen na uitnodiging voor verdere 

behandeling van dit bezwaarschrift.  

 

Reeks van bezwaren 

Ons bezwaar tegen deze vergunning past in het voortdurende bezwaar dat omwonenden en 

andere gebruikers van de aan- en afvoerwegen voor het bedrijventerrein aan de Staalweg 

hebben bekendgemaakt aan de gemeente in de vorm van bezwaarschriften, procedure voor de 

bezwaarcommissie, inspreken bij de gemeenteraad en meerdere gesprekken met ambtenaren 

en wethouders.  

Het bedrijventerrein aan de Staalweg is ook voor deze vergunning weer de locatie voor het 

vestigen van de aangevraagde bebouwing. Kenmerkend voor de bezwaren van 

belanghebbenden is het ontbreken van een doordacht plan voor de ontsluiting van het 

bedrijventerrein. Op wegen die veel gebruikt wordt door scholieren, werknemers en 

recreanten is voor de te verwachten verkeersintensiteit geen maatregel getroffen. De reactie 

van de gemeente kenmerkt zich tot nu toe door een zeer afwachtende houding om tot een 

veilige ontsluitingsroute van en naar het bedrijventerrein te komen. Daarnaast zien wij een 

voortdurende afwijzing om gestructureerd in te gaan op het aanbod tot meedenken over 

oplossingen voor en door de omwonenden. Een mailwisseling met de dienstdoende ambtenaar 

over dit onderwerp treft u bij wijze van illustratie hiervan aan in bijlage 1.  

Ook is het belangrijk te vermelden dat wij in een eerdere bezwaarprocedure aangedrongen 

hebben op het informeren van belanghebbenden over de totale te verwachten bebouwing op 

het bedrijventerrein. Alleen zo, zijn belanghebbenden nog steeds van mening, kun je komen 

tot een gedegen veiligheidsinschatting. Van een gemeente die oog heeft voor de veiligheid 

van zijn burgers / belanghebbenden naast het belang van de directe aanvragers van de 

vergunningen mag verwacht worden dat zij bij het verlenen van de eerste vergunning 
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overwegingen zouden meenemen die het totale plan betreffen, ook om te voorkomen dat er 

alleen een beoordeling van vergunning tot vergunning gaat plaatsvinden. Deze salami-

methode heeft tot nu toe geleid tot volgende aanvragen en besluiten van de gemeente: 

 
Aanvraag Datum 

aanvraag 

Betreft Publicatie 

datum 

Datum 

verlening 

V2022/037 18-1-2022 Bouwen 14 bedrijfsunits 28-1-2022  

V2022/018 10-1-2022 Bouwen 2 bedrijfsverzamelgebouwen met 20 bedrijfsunits en 3 
nieuwe uitritten 

20-1-2022  

V2022/015 10-1-2022 Bouwen 30 bedrijfsunits 20-1-2022  

V2021/951 26-11-2021 Bouwen 10 bedrijfsunits 13-12-2021  

V2021/856 28-10-2021 Het bouwen van 26 bedrijfsunits, het plaatsen van permanente 
handelsreclame per bedrijfsunit en het aanleggen van twee in- en 

uitritten 

10-11-2021  

V2021/773 24-9-2021 Het bouwen van bedrijfspanden t.b.v.  MWS uit Hoogmade. 6-10-2021 31-12-2021 

V2021/650 23-7-2021 Aanvraag realisatie 140 opslagunits 2-8-2021 29-11-2021 

V2021/463 31-5-2021 Plaatsen van 61 casco bedrijfsunits 11-6-2021 20-9-2021 

V2020/1038a  Herziene vergunning aanleg in- uitrit naar de Staalweg   

V2020/098  Aanleggen in- uitrit naar de Staalweg 19-2-2021 6-2-2021 

 Totaal aantal 

units 

237 units en meerdere bedrijfspanden   

 

Niet alleen is dit voor omwonenden / burgers vrijwel niet meer te volgen, maar vandaag bleek 

ook dat de ambtenaren die zich bezighouden met deze vergunning door de bomen het bos niet 

meer zien. Wellicht is dit ook de reden dat wij bijzonder slecht reactie krijgen op verzoeken 

tot meedenken van onze kant. Dit geldt overigens ook voor het verkrijgen van informatie over 

het herplanten van bomen die gekapt zijn om de inrit mogelijk te  maken op de Staalweg. Ter 

herinnering: dit is de kwestie waar het vergunningen en bezwarentraject mee begonnen is. 

 

Nadere uitwerking van het bezwaar op vergunning V2021/773. 

Ons bezwaar richt zich in de eerste plaats op het gevaar dat de te plaatsen bedrijfspanden 

zullen opleveren voor de verkeersveiligheid in en nabij onze woonomgeving. De precieze 

reikwijdte van het effect op de verkeersveiligheid is door ons, zoals gezegd, niet goed in te 

schatten. Het gaat nu om bedrijfspanden (1 groot pand opgezet uit 3 deelgebouwen) op het 

terrein aan de Staalweg.  

 

Het is niet ondenkbaar dat de bedrijfspanden waar de vergunning voor is verleend dagelijks 

circa 168 verkeersbewegingen zullen plaatsvinden (ca 50 parkeerplaatsen voor kleinere 

voertuigen x gemiddeld 4 bewegingen per dag + regelmatige aan- en afvoer van vrachtwagens 

verdeeld over 3 shelters, gemiddeld 10 bewegingen per dag, totaal 230 bewegingen per dag). 

 

Naast de bedrijfsunits uit de overige aanvragen is het niet onwaarschijnlijk dat de berekening 

van de gemeente bij de herziene vergunning V2020/1038a juist is: 

In deze herziene vergunning voor de in-/uitrit (V2020/1038a) naar aanleiding van 

bezwaarschrift op een eerdere vergunning heeft de verkeerskundige van de gemeente het over 

3.200 tot 4.200 mvt per etmaal. Zie hiervoor het memo van “Team vergunning” pagina 2 in 
bijlage 3.  

 

Om een goed beeld te krijgen van de effecten op de verkeersveiligheid in en nabij onze 

woonomgeving hebben wij in eerdere correspondentie met de gemeente gevraagd om een 

volledig beeld te geven van de plannen op het terrein aan de Staalweg 4. Deze oproep aan de 

gemeente via een pro forma bezwaarschrift heeft helaas niet geleid tot verdere 

informatieverstrekking van de gemeente. Onze poging om te voorkomen dat we voor elke 

(deel)vergunning weer een bezwaarschrift moeten indienen is daarmee helaas onbeantwoord 

gebleven. 
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Verkeersveiligheid  

Het verkeer van en naar de bedrijfspanden die op het bedrijventerrein gerealiseerd gaan 

worden moeten gebruik maken van de infrastructuur rondom het genoemde terrein. Om van 

het terrein af te komen vanuit de bedrijfspanden of om naar de bedrijfspanden toe te gaan is er 

alleen gelegenheid via de Staalweg. Vandaaruit zal het verkeer zich verplaatsen van of naar 

andere plekken in Alphen aan den Rijn en de nabijgelegen gemeentes. Over geen van de 

verkeerswegen rondom het terrein is momenteel voldoende capaciteit om dit verkeersveilig te 

laten plaatsvinden. De vrees is ook gerechtigd dat veel verkeer gebruik zal maken van wegen 

door de woonwijken (met name de Schepenbuurt, Feministenbuurt, Ambachtenbuurt en de 

Stromenwijk), die daar al helemaal niet geschikt voor zijn. 

Dit heeft een directe relatie met de grote hoeveelheden scholieren die ’s ochtends en ’s 
middags gebruik van de route via de Staalweg van huis naar school en vice versa. De 

Staalweg is onderdeel van een belangrijke fietsroute voor scholieren, recreanten, 

woon/werkverkeer en woon/winkelverkeer waar fietsers, ruiters en wandelaars beschermd 

moeten worden.  

 

Een schouw met vertegenwoordigers van de gemeente met betrekking tot de door ons 

verwachte onveiligheid zodra de realisatie van de voorgenomen bouw op het genoemde 

terrein een feit is, heeft niet tot veel resultaat geleid. Een verslag van de gemeente naar 

aanleiding van deze schouw geeft ons vooral het beeld van een gemeente die afwacht tot zich 

problemen voordoen aan dan (al of niet nog verder vertraagd) pas komt tot een verbetering 

van de verkeersveiligheid. 

 

Wij verzoeken u dringend om vergunning V2021/773 door de gemeente te laten intrekken en 

de aanvraag pas weer in behandeling te nemen als er plannen komen voor een veilige 

infrastructuur van en naar het bedrijventerrein langs de Staalweg. Tevens verzoeken wij u om 

er bij de gemeente Alphen aan den Rijn op aan te dringen dat hier een vertegenwoordiging 

van de omwonenden en andere belanghebbenden bij betrokken wordt. 

 

 

Uw reactie wachten af, 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Jan Teeuwen 

 

Mark van Lieshout      

 

 

 

 

Yuverta 

 

Bijlage 1: Mailwisseling LOHW 

mailto:teeuwenj@hotmail.com
mailto:markvanlieshout@casema.nl
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Bijlage 2: Kopie van gemeenteblad nummer 483928 vergunning V2021/773 

Bijlage 3: Memo van “Team vergunning” pagina 2 (pagina 4 in deze bijlage) 

 

Het bezwaarschrift is per email ingediend bij de gemeente Alphen aan den Rijn 



Van:  

Verzonden: donderdag 6 januari 2022 21:40 

Aan: 'Veen, Marcel van der' 

CC: '; 'Johan Wijnhorst'; 'Sinnecker, Radboud'; 

'Jan Teeuwen' 

Onderwerp: RE: Overleg Staalweg 20 oktober 2021 

 

Geachte heer van der Veen, beste Marcel 

Bedankt voor je informatie. Het is, denken wij, ook een mooi moment om 

vast te stellen waar we elkaar  

in onze standpunten vinden. Vanuit deze gezamenlijke basis kunnen we 

waarschijnlijk beter vaststellen  

wat de volgende stappen kunnen zijn. 

 

Waar vinden we elkaar 

- De verkeersintensiteit is op dit moment nog laag op de Staalweg. 

Het effect van de plannen met  

het terrein aan de HeimansWetering beperkt zich nu nog tot het verkeer 

voor het realiseren van  

de infrastructuur. 

- Zodra de bedrijfsruimtes gerealiseerd zijn zal de 

verkeersintensiteit toenemen en dat zal  

toenemen vanaf het moment dat de bouw van de ruimtes start. 

- We willen allemaal niet dat er ongelukken zullen gebeuren als 

gevolg van de activiteiten. Niet  

alleen de omwonenden de scholieren en medewerkers van Yuverta en andere 

gebruikers willen  

dat niet, maar ook de gebruikers van de panden en de exploitanten willen 

dat niet. Niet in de  

laatste plaats wil ook de gemeente dat niet. 

 

Vanuit deze gezamenlijke basis willen we natuurlijk zo goed mogelijk 

voorkómen dat er ongelukken gaan  

gebeuren. Omwonenden willen graag dat de bedrijven die gebruik maken van 

het bedrijventerrein  

zonder overlast voor de omgeving kunnen werken. Maar nog belangrijker 

vinden zij dat er geen  

ongelukken zullen gebeuren. Ook hier zit een direct belang voor bedrijven 

en de exploitant en een  

indirect belang voor de gemeente.  

 

We willen dan ook graag verder praten met de gemeente om te kijken waar 

we nú al actie kunnen  

ondernemen om ongelukken zoveel mogelijk te voorkomen. We realiseren ons 

ook dat ongelukken nooit  

helemaal te voorkomen zijn, maar willen ook niet geconfronteerd worden 

met gebeurtenissen die het  

gevolg zijn van te wéinig doen. We vinden het onze rol in het proces de 

potentiële  

verkeersonveiligheid onder de aandacht te brengen bij de gemeente, en 

vinden dat de gemeente  

in dat proces aan te spreken is op het borgen van de veiligheid. 

 

Laten we dus op korte termijn bij elkaar komen om conclusies te trekken 

over wat we nú al kunnen en  

móeten doen. Uit de informatie die de gemeente nu tot de beschikking 

heeft blijkt dat de  



verkeersintensiteit lager zal zijn dan gedacht. Hopelijk kunnen we die 

informatie dan ook delen. 

 

Ons voorstel is om hiervoor op 9 februari om 20.00 uur bij elkaar te 

komen in het gebouw van Yuverta  

aan de Kalkovenweg.  

 

Graag horen we of hiervoor de gelegenheid heeft en welke mensen vanuit de 

gemeente gaan  

deelnemen aan deze bijeenkomst. 

 

Alvast bedankt voor je reactie, 

 

Jan Teeuwen 

Eric Egberts 

Mark van Lieshout 

Leefbare Omgeving HeimansWetering 

 

Van: Veen, Marcel van der <

Verzonden: donderdag 16 december 2021 17:13  

Aan: Jan Teeuwen <   

CC:  

<j.w

Sinnecker, Radboud <   

Onderwerp: RE: Overleg Staalweg 20 oktober 2021 

 

Geachte heer Teeuwen,  

Hartelijk dank voor uw reactie en signaal.  

 

Recent hebben wij van een nieuwe perceeleigenaar en ontwikkelaar van een 

bedrijf een  

inventarisatie ontvangen van de toekomstige invulling van het gehele 

bedrijfsterrein. In de  

inventarisatie is in beeld gebracht welke vergunningsaanvragen al zijn 

ingediend en welke er  

nog volgen. En hierbij is ook inzichtelijk gemaakt welke 

verkeersintensiteit wordt verwacht.  

De conclusie die wij uit de gegevens trekken is dat de verandering van de 

verkeersintensiteit  

lager is, dan wij eerder in het model hadden berekend.  

Wij blijven daarom op het standpunt dat er op dit moment geen noodzaak is 

om op korte  

termijn maatregelen te nemen. 

 

Ik stel voor dat we een nieuw overleg plannen in februari 2022. In dit 

overleg kunnen we u  

informeren over de recente inventarisatie en berekening én het lijstje 

met ideeën met elkaar  

bespreken.    

 

Zou u een voorstel voor een datum en tijd willen doen? 

Met vriendelijke groet,  

Marcel van der Veen  

  

B: Stadhuisplein 1 (2405 SH)  

P: Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn  

T:  

E: 



I: https://www.alphenaandenrijn.nl  

  

 

Van: Jan Teeuwen   

Verzonden: woensdag 1 december 2021 12:34  

Aan: Sinnecker, Radboud ; Veen, Marcel 

van der  

<Mvand

CC: 

Onderwerp: Re: Overleg Staalweg 20 oktober 2021 

 

Geachte heer Sinnecker en Van der Veen, beste Radboud en Marcel, 

 

Dank voor het verslag naar aanleiding van het overleg van 20 oktober jl.  

Goed om te vernemen dat de uitrit conform de vergunning aanvraag is 

uitgevoerd. 

 

We hebben inmiddels geconstateerd dat de infrastructuur van het 

bedrijventerrein aan de  

Staalweg nagenoeg klaar is en dat er inmiddels enige verkeersborden zijn 

geplaatst. Wij  

vernemen graag van u welke andere verkeersveiligheidsmaatregelen nog 

getroffen zullen  

worden alvorens de nieuwe inrit opengesteld zal worden. 

 

Tijdens het genoemde overleg heeft de heer Teeuwen ook nog afgesproken 

met de heer  

Sinnecker dat een vervolgoverleg gepland wordt, circa 1 maand na het 

eerste overleg. Het is de  

bedoeling om in dit vervolgoverleg terug te komen op het lijstje met 

ideeën om de veiligheid  

voor alle verkeersdeelnemers te waarborgen. Kunt u ons laten weten 

wanneer dit  

vervolgoverleg gepland kan worden? 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Jan Teeuwen 

 

 

  

Van: Veen, Marcel van der <   

Verzonden: donderdag 21 oktober 2021 14:36  

Aan: 

CC: Sinnecker, Radboud 

Onderwerp: Overleg Staalweg 20 oktober 2021  

  

Geachte heren Teeuwen en Van Lieshout, 

  

Op woensdag 20 oktober 2020 hebben we elkaar gesproken over de Staalweg.  

Het gesprek vond op locatie plaats. Namens de gemeente waren Radboud 

Sinnecker en Marcel  



van der Veen present.  

We bekeken gezamenlijk hoe de situatie nu is en hebben onze verwachtingen 

met elkaar  

gedeeld hoe het toekomstig gebruik van de weg zich zal ontwikkelen als 

gevolg van de invulling  

van het bedrijventerrein.  

  

U heeft aangegeven zich zorgen te maken over de toename van het verkeer 

door de  

ontwikkeling van het bedrijventerrein. Een toename van het verkeer heeft 

volgens u een aantal  

effecten.  

*                     Meer verkeer van en naar het bedrijfsterrein door 

de woonwijk via  

Klipper/Schoener of Windjammer 

*                     Verkeersonveiligheid voor fietsers op de Staalweg 

door meer verkeer op de  

Staalweg, afslaande bewegingen naar het bedrijfsterrein en op de kruising  

Kalkovenweg 

*                     Verkeersonveiligheid voor voetgangers op de 

Staalweg op de route  

Kalkovenweg-inrit bedrijfsterrein 

*                     Verkeersonveiligheid voor alle verkeer op de 

kruising Kalkovenweg/Staalweg  

mede veroorzaakt door de aanwezige wegversmalling 

  

U had de verwachting dat gemeente al een onderzoek was gestart naar de 

effecten en dat in het  

gesprek alvast de eerste bevindingen en matregelen konden worden gedeeld. 

Er is nu geen  

directe aanleiding, gezien voor een dergelijk onderzoek meer gegevens 

nodig zijn. Met name  

over de gebruikers van het nieuwe bedrijfsterrein. 

  

Wij hebben in het gesprek aangegeven dat wij de genoemde effecten op de 

verkeersveiligheid  

herkennen. Het zijn potentiële effecten die mogelijk zullen optreden. De 

mate waarin de  

effecten zullen optreden zijn afhankelijk van verschillende factoren, die 

op dit moment  

onvoldoende in beeld zijn. Eén van deze factoren is bijvoorbeeld welke 

bedrijven zich zullen  

vestigen op het bedrijfsterrein.  

  

Op basis van een verkeersmodel is een berekening gemaakt van de toename 

van de  

verkeersbewegingen als gevolg van het volledig ingevulde bedrijfsterrein. 

De intensiteiten  

komen overeen met een woongebied ingericht als 30km-zone. Het aandeel 

vrachtverkeer zal  

wel hoger zijn dan in een woongebied verwachten wij.  

  

De onzekerheid over welke effecten werkelijk zullen optreden én onze 

inschatting dat de  

huidige situatie bij een verandering van het aanbod van het verkeer niet 

direct een  

onaanvaardbaar risico voor de verkeersveiligheid oplevert, maakt dat wij 

niet nu al zijn gestart.  



Wij zien geen aanleiding om op korte termijn maatregelen uit te voeren.  

  

Ons doel van de bijeenkomst was dat wij uw ideeën en opmerkingen kwamen 

ophalen. 

We hebben samen ideeën uitgewisseld hoe de situatie t.z.t. kan worden 

verbeterd, zodat de  

verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers toeneemt.  

Het volgende lijstje is het resultaat van de brainstorm. Er is geen keuze 

of toezegging gedaan  

dat een voorstel wordt uitgevoerd.  

*                     Alternatieve fietsroute door het 

hondenlosloopgebied 

*                     Nieuwe verbinding in dijklichaam tussen fietspad 

vanuit Galjoen/jachthavenbrug  

(hoog) en fietspad door Weteringpark (laag) 

*                     Ter plaatse van de uitrit van het bedrijfsterrein 

een trap aanbrengen voor  

voetgangers naar het pad in het park 

*                     Een verplichte rijrichting (rechtsaf) instellen 

voor verkeer vanuit het  

bedrijfsterrein 

*                     Aanpassen kruising Kalkovenweg/Staalweg 

*                     Status Staalweg veranderen van 50 km/uur weg naar 

30 km/uur, inclusief  

inrichtingsmaatregelen 

*                     De plek op de rijweg van de Staalweg voor de 

fietser en automobilist  

verduidelijken door het aanbrengen van fietsstroken 

  

Overleg 

Naast de inhoudelijke zaken is ook besproken op welke wijze het vervolg 

overleg kan worden  

georganiseerd.  

We gaan na of het mogelijk is om een regulier overleg in te richten in 

aansluiting op het overleg  

dat al bestaat met Annelies Bosscha.  

  

Vervolg acties 

We blijven graag in gesprek en ontvangen graag uw signalen. Wij houden 

zelf ook de voortgang  

van de invulling van het bedrijfsterrein in de gaten. We zullen een 

telling van het aantal  

fietsbewegingen opnemen in het telprogramma van de gemeente. Onze 

verwachting is dat er  

voor de zomer van 2022 voldoende informatie beschikbaar is dat onderzoek 

naar de effecten  

van de ontwikkeling zinvol is.  

  

Realisatie uitrit 

Na het overleg is nog nagegaan of de aanleg van de uitrit conform de 

vergunning wordt  

uitgevoerd. Dat is het geval. 

  

Met vriendelijke groet,  

Marcel van der Veen  

  

B: Stadhuisplein 1 (2405 SH)  

P: Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn  



  

I: https://www.alphenaandenrijn.nl  

  

  



Gemeente Alphen aan den Rijn - verleende omgevingsvergunning: het bouwen 
van bedrijfspanden, Staalweg te Alphen aan den Rijn, V2021/773 

  

Staalweg te Alphen aan den Rijn 

  

V2021/773 

het bouwen van bedrijfspanden 

Datum verleend: 22 december 2021 

  

Bezwaarclausule 
Wij maken u erop attent dat belanghebbenden op grond van artikel 7:1 in samenhang met artikel 8:1 
van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na dagtekening van verzending van de beschikking 
een bezwaarschrift kunnen indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan 
den Rijn. Dit kunt u bij voorkeur digitaal doen via: www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar U kunt ook per 
mail een bezwaarschrift indienen via gemeente@alphenaandenrijn.nl Tot slot kunt u een brief sturen 
naar Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. 

De termijn gaat in op de dag na verzending van de beschikking aan de aanvrager. Het bezwaarschrift 
moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, 
gedateerd en ondertekend zijn. 

Voorlopige voorziening 
Als u van mening bent dat er onmiddellijk tegen een genomen besluit actie moet worden ondernomen, 
kunt u, nadat u een bezwaar-/beroepschrift hebt ingediend, op grond van artikel 8:81 Algemene wet 
bestuursrecht, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag verzoeken een zogenaamde 
voorlopige voorziening te treffen. Een dergelijke voorziening kan bijvoorbeeld de schorsing van het 
besluit inhouden. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn echter wel kosten verbonden. Voor 
nadere informatie hierover kunt u terecht bij de rechtbank. Een verzoek om een voorlopige voorziening 
dient u te richten aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector bestuursrecht, Post- 
bus 20302, 2500 EH Den Haag. 
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Per veilig mailen commissiebezwaarschriften@aadr.nl 

Gemeente Alphen aan den Rijn 

Commissie bezwaarschriften 

Stadhuisplein 1 

2405 SH ALPHEN AAN DEN RIJN 

 

 

 

 

 

 
Behandeld door Dhr. mr. F.P. van Galen, Advocaat, partner 

Telefoon +31 71 535 80 50 

Mobiel +31 6 10 41 12 45 

E-mail vangalen@tk.nl 

Onze referentie MWS B.V. - aankoop Staalweg, 2021.37789, FG 4163-2326-7124 

Uw referentie Zaaknummer 2828908 Bezwaarnummer 21.347, 22.045 

Plaats / Datum Leiden, 16 februari 2022 

 

SCHRIFTELIJKE UITEENZETTING 

 

 

Geachte leden van de commissie, 

 

Tot mij wendde zich de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MWS 

Real Estate B.V., vergunninghouder van de op 9 december 2021 van rechtswege 

verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van bedrijfspanden op de locatie 

Staalweg (kavels 13-14-19-20), bekend gemaakt bij brief van 22 december  2022 

(kenmerk V2021/773), met het verzoek om namens haar een schriftelijke uiteenzetting 

in te dienen op de tegen deze omgevingsvergunning gerichte bezwaarschriften. 

 

Ik verzoek u de verdere correspondentie via mijn emailadres te laten verlopen. Cliënte 

wenst, indien de bezwaarmakers vragen om te worden gehoord, uiteraard zelf ook - al 

dan niet digitaal - te worden gehoord. 

 

Gebonden beschikking 

 

Cliënte stelt voorop dat een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen ingevolge 

artikel 2.10 Wabo uitsluitend mag en moet worden geweigerd, indien sprake is van één 

of meer van de daar genoemde weigeringsgronden. Het gaat om strijd met een 

bestemmingsplan, beheersverordening of een regel als bedoeld in artikel 4.1 lid 3 Wro, 

het Bouwbesluit 2012, de Bouwverordening of redelijke eisen van Welstand, dit laatste 

tenzij het college van oordeel is dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden 

verleend. 

 

Cliënte meent dat geen van deze weigeringsgronden zich voordoet, zodat de 

omgevingsvergunning terecht is verleend en niet kon worden geweigerd. 

 

 

 
Vondellaan 51 T   +31 71 535 80 00 

Postbus 201 F   +31 71 535 80 01 

2300 AE Leiden I    www.tk.nl 

mailto:commissiebezwaarschriften@aadr.nl
mailto:vangalen@tk.nl
http://www.tk.nl/
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Molenbiotoop 

 

Het bezwaar van de Rijnlandse Molenstichting van 28 januari 2022 houdt kort gezegd in 

dat het verlenen van de vergunning in strijd is met artikel 6.25 Omgevingsverordening 

Zuid Holland ten aanzien van de bescherming van molenbiotopen. 

 

Daarnaast meent de stichting dat een integrale afweging voor het gehele gebied en dan 

met name ten aanzien van de hoogte van de gebouwen ontbreekt. 

 

Cliënte stelt voorop dat artikel 6.25 van de Omgevingsverordening Zuid Holland een 

instructieregel als bedoeld in artikel 4.1 lid 1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) behelst. 

Deze instructieregels kunnen slechts betrekking hebben op de inhoud van 

bestemmingsplannen,    van     omgevingsvergunningen     waarbij     met     toepassing 

van artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, onder 2° of 3°, van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken, 

omtrent de daarbij behorende toelichting of onderbouwing, alsmede omtrent de inhoud 

van beheersverordeningen. Met andere woorden, een aanvraag om een 

omgevingsvergunning voor het bouwen als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo 

wordt niet aan deze instructieregels getoetst. Reeds om deze reden kan hetgeen in de 

Omgevingsverordening is bepaald niet leiden tot het weigeren van een 

omgevingsvergunning. 

 

Cliënte deelt overigens niet de mening van de stichting dat bij de toepassing van artikel 

6.25 van de Omgevingsverordening de 1/30ste regel en de 1/100ste regel moeten worden 

gecombineerd. Dat volgt niet uit de tekst van de geldende verordening. Algemeen 

verbindende voorschriften moeten objectief worden uitgelegd. De regeling in artikel 

6.25 van de Omgevingsverordening is niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. In de beide 

onder b. genoemde gevallen wordt gesproken van “de afstand tussen bouwwerk en 

beplanting en het middelpunt van de molen”. Het gaat daarbij  derhalve  uitdrukkelijk 

niet om de afstand tot aan de rand van het stedelijk gebied. 

 

Het is cliënte bekend dat in het document “De Molenbiotoop Zuid-Holland. Wat is het, 

hoe werkt het en waarom doen we het?” figuren zijn opgenomen waarin de beide regels 

gecombineerd worden toegepast. Deze figuren werden in het verleden ook in veel 

bestemmingsplannen opgenomen. Dit is echter een oud document, waarin een 

toelichting werd gegeven op de destijds geldende regels in de Nota Regels voor Ruimte, 

vastgesteld door gedeputeerde staten op 8 maart 2005. Daarin was een specifieke 

regeling opgenomen voor de situatie dat de molenbiotoop zich deels in stedelijk gebied 

en deels in buitengebied bevindt (vgl. paragraaf 6.2 onderdeel B). Dat is thans, sinds de 

inwerkingtreding van de Verordening Ruimte 2014, versie geldend vanaf 12  januari 

2017, niet langer het geval. Deze figuur is dan ook niet van toepassing. 

 

Ten overvloede - nu in het bezwaarschrift ook niet wordt gesteld dat  de aanvraag in 

strijd is met de geldende beheersverordening – merkt cliënte op dat de 

beheersverordening en het daaronder liggende bestemmingsplan “Heimanswetering” 

geen regeling ter bescherming van het betrokken molenbiotoop kennen. 

 

Voor zover het college mocht verwijzen naar artikel 3 lid 9 van het bestemmingsplan 

“Heimanswetering” geldt allereerst dat dit artikel betrekking heeft op de 

(dubbel)bestemming “Kabels, en leidingen, straalpaden en LPG-zone”. Op de plankaart is 

wel een straalpad opgenomen, maar geen molenbiotoop.  De regel is al om die reden 

niet van toepassing op de onderhavige locatie. 
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Ten tweede verwijst artikel 3 lid 9 van de planregels naar het “bouwen en gebruik 

krachtens de andere bestemmingen van de gronden als bedoeld in lid 1, lid 5 en lid 9”. 
Onduidelijk is welk ander gebruik daarmee bedoeld wordt. In de betreffende artikelen 

wordt niet naar enig ander gebruik verwezen. Nota bene wordt verwezen naar lid 9 zelf. 

Het lijkt erop dat er een artikellid is weggevallen, waarin mogelijk de bescherming van 

de molenbiotoop geregeld had moeten worden. Dat is echter niet gebeurd. 

 

Ten derde geldt dat een bestemmingsplan algemeen verbindende voorschriften bevat. 

Het rechtszekerheidsbeginsel verlangt dat algemeen verbindende voorschriften duidelijk 

zijn.  In artikel 3 lid  9 van de planregels wordt gesproken van “voor zover de belangen 

van de […] molen dat gedogen”. Onduidelijk is allereerst wat wordt bedoeld met “de 

molen”. De molen is in de planregels niet gedefinieerd en evenmin op de plankaart als 

zodanig aangegeven. Nota bene is de betreffende Vrouwgeestmolen gelegen buiten het 

plangebied. De betreffende bepaling is in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel en 

daarmee onverbindend. 

 

Uit de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Vgl. 

o.a. ABRvS 26 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2791 en ABRvS 1 december 2011, 

ECLI:NL:RVS:2011:BU7032) volgt bovendien dat het opnemen van een nader 

afwegingsmoment wat betreft de in het plan gegeven bouw- en gebruiksmogelijkheden 

in beginsel niet aanvaardbaar is. De ruimtelijke gevolgen van de in het plan gegeven 

bouw- en gebruiksmogelijkheden moeten bij de planvaststelling zijn beoordeeld en 

aanvaardbaar geacht. De betreffende regel maakt op geen enkele wijze duidelijk hoe 

deze regel de bouw- en gebruiksmogelijkheden al dan niet beïnvloedt en is ook om die 

reden in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel. Dat geldt te meer nu het goed mogelijk 

was geweest om in het bestemmingsplan een concrete bouwregeling ter bescherming 

van de molenbiotoop op te nemen, hetgeen niet is gebeurd. Andersom kennen de 

bouwregels een maximale hoogtebepaling. Onder deze omstandigheden moet men 

ervan uit kunnen gaan dat volgens deze bouwregels gebouwd mag worden. 

 

Daar komt nog bij dat uit de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak  volgt 

dat open normen voldoende concreet en objectief begrensd moeten zijn (vgl. o.a. ABRvS 

24 november 2021, ECLI:NL:RVS:2021:26). De beantwoording van de vraag of een in de 

planregels opgenomen open norm voldoende concreet en objectief begrensd is, hangt af 

van de omstandigheden van het geval. Hierbij kan onder meer belang worden gehecht 

aan 1) de aard en omvang van de bouw- en gebruiksmogelijkheden, waarop de open 

norm en, in samenhang daarmee, de beleidsregel, zien, 2) het anderszins in  de 

planregels genormeerd zijn van de bouw- en gebruiksmogelijkheden, waarop de figuur 

van de open norm, die in een beleidsregel wordt uitgelegd, ziet, en de relatie tussen die 

andere normering en de betrokken open norm, 3) de aanleiding voor het werken met 

een dergelijke figuur, en 4) de aard en omvang van het plangebied of het betrokken deel 

daarvan, waarop die figuur ziet. Daarbij is van betekenis op welk facet van een goede 

ruimtelijke ordening de open norm betrekking heeft en wat de aard en de omvang van 

de effecten ervan voor de omgeving zijn. De betreffende open norm, te weten “voor 

zover de belangen van de molen dat gedogen” is op geen enkele wijze concreet of 

objectief begrensd. Uit deze open norm volgt niet eens dat het gaat om de  vrije 

windvang van de molen. De regel is ook om deze reden, voor zover deze al geldt, zonder 

meer onverbindend. 

 

Hetgeen is opgenomen in de toelichting op het bestemmingsplan kan niet tot een ander 

oordeel leiden. De daar beschreven regeling is immers in de planregels niet opgenomen. 

De toelichting bij het bestemmingsplan is niet bindend en fungeert ook niet als 

toetsingskader voor aanvragen om een omgevingsvergunning. 
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Hetgeen de stichting opmerkt over het ontbreken van een integrale afweging  ten 

aanzien van het gebied voor wat betreft de hoogte, kan evenmin leiden tot een 

weigering van de omgevingsvergunning. Die integrale afweging heeft plaatsgevonden in 

de geldende beheersverordening. Daarin is bepaald dat gebouwen mogen worden 

gebouwd tot een hoogte van 15 meter. 

 

Bezwaarschrift Yuverta 

 

Het bezwaarschrift van 1 februari 2022 is kennelijk ingediend door Yuverta, een school 

voor voortgezet onderwijs gevestigd aan de Kalkovenweg 62. In het bezwaarschrift staat 

dat het bezwaarschrift mede is ingediend uit naam van een groot aantal bewoners uit de 

omgeving van de Staalweg. Cliënte wijst erop dat dat niet mogelijk is. De namen van 

degenen die het bezwaarschrift indienen moeten in het bezwaarschrift zijn vermeld. Het 

is niet mogelijk het bezwaarschrift op dit punt later aan te vullen. 

 

Ontsluiting en verkeersveiligheid 

 

Het bezwaar van Yuverta houdt kort gezegd in dat een verkeersonveilige situatie zal 

ontstaan. Een doordacht plan voor de ontsluiting van het bedrijventerrein ontbreekt. De 

betreffende wegen worden veel gebruikt door scholieren, werknemers en recreanten. 

Het is, aldus bezwaarmaker, niet ondenkbaar dat de bedrijfspanden waarvoor de 

vergunning is verleend dagelijks circa 230 verkeersbewegingen zullen genereren. 

Vervolgens wijst bezwaarmaker op de berekeningen die zijn gemaakt in de herziene 

uitritvergunning (V2020/1038a). Daaruit zou blijken dat sprake is van 3.200 tot  4.200 

mvt / etmaal bij een volledig ingevuld bedrijventerrein. De wegen rondom het terrein 

hebben onvoldoende capaciteit, aldus bezwaarmaker. Tot slot voert bezwaarmaker aan 

dat de vrees gerechtigd is dat veel verkeer gebruik zal maken van de wegen door de 

woonwijken, die daar helemaal niet geschikt voor zijn. 

 

Cliënte wijst er andermaal op dat sprake is van een gebonden beschikking. Het 

bestemmingsplan staat het gebruik van het terrein voor bedrijfsdoeleinden toe.  De 

vraag of al dan niet sprake is van een verkeersveilige ontsluiting van het terrein en of de 

wegen in de omgeving geschikt zijn voor de afwikkeling van het verkeer is bij de 

beoordeling van de aanvraag niet relevant. 

 

Dat laat uiteraard onverlet dat het aan de gemeente is om, als sprake is van een 

inadequate capaciteit of een verkeersonveilige situatie, de maatregelen te treffen die 

nodig zijn om de verkeersafwikkeling op adequate en veilige wijze te laten plaatsvinden. 

 

Cliënte is niet betrokken bij de procedure over de uitritvergunning. Zij maakt echter uit 

de bijlage bij het bezwaarschrift op dat uit de berekening blijkt dat de uitrit  veilig 

gebruikt kan worden en dat er geen aanleiding is om te verwachten dat de uitrit een 

beperkende factor is voor de doorstroming op de Staalweg of voor de ontsluitingsfunctie 

van de woonwijk Schepenbuurt of ander lokaal verkeer. 

 

Belangen 

 

Cliënte benadrukt tot slot dat haar belangen zeer groot zijn. Zij heeft  de  gronden 

gekocht en afgenomen op basis van de veronderstelling dat op de locatie gebouwd kan 

worden overeenkomstig de regeling in het bestemmingsplan. Cliënte moet haar bedrijf 

verplaatsen vanaf de huidige locatie en zal aanzienlijke schade lijden als deze 

verplaatsing vertraagd wordt. Zij verzoekt het college dan ook zo spoedig mogelijk op 

het bezwaar te beslissen. 
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Conclusie 

 

Cliënte concludeert dat de omgevingsvergunning terecht is verleend en de bezwaren 

ongegrond zijn. 

 

Hoogachtend, 

 
ValidSigned door Floris van Galen 

op 16-02-2022 
 

F.P. van Galen 

TeekensKarstens advocaten notarissen 



   

   

Commissie bezwaarschriften 

Postbus 13 

2400 AA  Alphen aan den Rijn 

 Stadhuisplein 1 

Postbus 13  

2400 AA Alphen aan den Rijn 

Telefoon: 14 0172 

E-mail: gemeente@alphenaandenrijn.nl 

Website: www.alphenaandenrijn.nl 

 

Zaaknummer   Datum 

2850042/ 2828908 

2847024 

  10 maart  2022 

 

Contactpersoon   

J.E. Teunissen  

I. Logtmeijer 

 Team ontwikkeling Leefomgeving 

 

Onderwerp 
 

Verweerschrift inzake bezwaarschriften  

Van rechtswege verleende omgevingsvergunning 

voor het realiseren van bedrijfspanden aan de 

Staalweg te Alphen aan den Rijn (V2021/773)   

  

Geachte commissie,   

  

Naar aanleiding van uw verzoek waarin u vraagt verweer te voeren inzake de ingekomen 

bezwaarschriften d.d. 28 januari 2022 en 2 februari 2022 tegen de van rechtswege verleende 

omgevingsvergunning, voor het bouwen van bedrijfsgebouwen op het perceel Staalweg te Alphen 

aan den Rijn V2021/773, doen wij dit verweerschrift aan u toekomen.  

  

Korte inleiding  

Aan de Staalweg te Alphen aan den Rijn vindt momenteel een ontwikkeling plaats. Deze 

ontwikkeling behelst een opdeling van het grote kavel in allerlei kleine bedrijfskavels, ontsloten 

door een wegstructuur. Het plangebied is eigendom van een private partij. De huidige 

bedrijfsbebouwing is gesloopt.  Het plangebied is opgedeeld en aan verschillende partijen 

verkocht. Deze partijen hebben afzonderlijk van elkaar omgevingsvergunningen aangevraagd.  

  

Verloop procedure  

Op 24 september 2021 hebben wij een aanvraag ontvangen voor het verlenen van een 

omgevingsvergunning voor het bouwen van bedrijfsgebouwen. Op 28 oktober 2021 is om 

aanvulling van de gegevens verzocht. Vier weken na 28 oktober is de reguliere termijn weer gaan 

lopen. Omdat de gemeente meer tijd nodig had om te beschikken op de aanvraag is op 10 

december 2021 een verlengingsbesluit verzonden naar de aanvrager. De gemeente kan eenmaal 

de beslistermijn verlengen met maximaal 6 weken.  

  



 
 

Zaaknummer Datum   

2850042 2828908 10 maart 2022  

2847024   
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Het verlengingsbesluit is één dag te laat verzonden, waardoor op 9 december 2021 een 

omgevingsvergunning van rechtswege is ontstaan. In de publicatietekst m.b.t. de van rechtswege 

verleende vergunning wordt per abuis gesproken over vergunningverlening op 22 december 

2021.  Dit betekent dat bezwaren die binnengekomen zijn tussen 21 januari en 6 februari 2022 

verschoonbaar te laat zijn ingediend.    

  

Wettelijk kader   
Voor een omgevingsvergunning dient het bestuursorgaan, binnen de wettelijke beslistermijn van 8 

weken op de aanvraag te beslissen. Deze termijn kan het bestuursorgaan éénmaal met 6 weken 

verlengen, mits de verlenging vóór afloop van de eerste 8 weken plaatsvindt (artikel 3.9 lid 1 en lid 

2 Wabo). Als het bestuursorgaan niet tijdig, binnen 8 weken of bij tijdige verlenging van de 

termijn, niet binnen de 6 weken een beslissing op de aanvraag neemt, wordt er automatisch een 

omgevingsvergunning verleend (vergunning van rechtswege artikel 4:20b Awb).  

  

Bezwaargronden  

Kortheidshalve spitsen de bezwaarschriften van bezwaarmakers zich toe op de navolgende 

punten;  

  

1. Volgens het ingediende plan reikt de bebouwing tot in de zone- waarde 

molenbiotoop van de Vrouwgeestmolen. Er is nagelaten rekening te houden met de 

1/100 en 1:30 regel. De belangen van de molen worden geschaad ten aanzien van het 

cultureel erfgoed. Er zal vermindering van windopvang optreden. Dat zorgt voor een 

achteruitgang in de werking van de mechanische onderdelen van de molen. Het gevolg 

daarvan is hogere onderhoudskosten. Door de hoge bebouwing wordt de molen minder 

zichtbaar in het Zuid- Hollandse landschap. Er is geen toepassing gegeven aan de 

molenbiotoopregels van de Provincie Zuid- Holland;  

2. Een goede ontsluiting van het plangebied ontbreekt. Een totaalplan zou gewenst 

zijn zodat voorkomen wordt dat er een beoordeling van vergunning tot vergunning 

gaat plaatsvinden. Door de realisatie van de bedrijfsgebouwen komt de 

verkeersveiligheid in het geding. Er zullen naar verwachting 168 verkeersbewegingen 

plaatsvinden. Verder heeft de gemeente bij de hernieuwde vergunning V2020/138a een 

onjuiste berekening ten grondslag gelegd. Om een goed beeld te krijgen van de 

effecten op de verkeersveiligheid in en nabij de woonomgeving is het noodzakelijk dat 

er een volledig beeld wordt gegeven van de plannen. Verzoek is om de vergunning in te 

trekken en de aanvraag pas weer in behandeling te nemen als er plannen komen voor 

een veilige infrastructuur van en naar het bedrijventerrein langs de Staalweg.   
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Reactie  

Ad1   

Op het perceel is de beheersverordening “Heimanswetering Alphen aan den Rijn 2018 “ van 

toepassing. Uit de verbeelding blijkt dat op het perceel de bestemming “Bedrijfsdoeleinden” met 

aanduiding “IV” rust. Het bebouwingspercentage bedraagt maximaal 70%. Het perceel bevindt zich 

in een straalpad en heeft de dubbelbestemming “straalpad”. De maximale bouwhoogte mag 15 

meter bedragen en in de dubbelbestemming 44 meter.   

  

Op grond van artikel 3, negende lid, mag het bouwen en gebruik krachtens de andere 

bestemmingen van de gronden als bedoeld in lid 1, lid 5 en lid 9 uitsluitend geschieden:  

a. Voor zover de belangen van de gasleiding, het straalpad en de molen dat gedogen;  

b. Nadat ter zake advies is ingewonnen bij de beheerder van respectievelijk de 

gasleiding, het straalpad en de molenvereniging “De Hollandsche molen”.   

  

Gelet op de letterlijke bewoording is deze bepaling uitsluitend van toepassing voor zover sprake is 

van het bouwen en gebruiken van de gronden krachtens de in het artikel genoemde 

dubbelbestemmingen, te weten kabels en leidingen, straalpaden en LPG-zone (zie aanhef artikel 

3). Uit de verbeelding blijkt dat het gebied zich alleen bevindt binnen de aanduiding 

‘dubbelbestemming- straalpad”  

  

Een letterlijke uitleg van deze bepaling zou aanknopingspunten kunnen bieden om bij de 

beoordeling van de betreffende omgevingsvergunning het bepaalde onder a en b in overweging te 

nemen, voor zover de locatie binnen het straalpad is gelegen, omdat in de planregel geen 

afzonderlijke koppeling wordt gelegd tussen de dubbelbestemming enerzijds en de toetsing aan 

de belangen die uit de dubbelbestemming voortvloeien anderzijds; bij iedere dubbelbestemming 

worden zodoende ook de belangen van de overige dubbelbestemmingen meegewogen.   

Het is echter niet in de planregels of de verbeelding bepaald op welke molen wordt gedoeld en 

waar deze zich bevindt. Evenmin is in dit kader een dubbelbestemming op de verbeelding 

opgenomen.   

  

Het feit dat de planregel zich niet leent voor een letterlijke uitleg, brengt met zich dat betekenis 

kan toekomen aan de plansystematiek en de toelichting. In dat kader is relevant dat de 

dubbelbestemming ‘molenbiotoop’ bij de vaststelling van het bestemmingsplan is geschrapt. Het 

is zodoende expliciet de bedoeling van de plangever geweest om geen beschermingsregime voor 

de molen te treffen. Ook de toelichting, waarin onder 6.9 wordt gesproken over de 

bebouwingsvoorwaarden aangaande de molenbiotoop, heeft met deze geschrapte bepaling 

betekenis verloren. De betreffende bepaling, artikel 3 lid 9 van de planregels, is in strijd met het 

rechtszekerheidsbeginsel, daarmee onverbindend en dient buiten beschouwing te blijven.   

  

Artikel 6.25 van de Omgevingsverordening is een instructieregel als bedoeld in artikel 4.1 lid 1 

Wet ruimtelijke ordening. Deze instructieregels hebben betrekking op de inhoud van 



 
 

Zaaknummer Datum   

2850042 2828908 10 maart 2022  

2847024   

 

4 

 

bestemmingsplannen, van omgevingsvergunningen waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste 

lid, onderdeel a, onder 2 of 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het 

bestemmingsplan of beheersverordening wordt afgeweken omtrent de daarbij behorende 

toelichting of onderbouwing, alsmede omtrent de inhoud van beheersverordeningen. De 

onderhavige aanvraag, artikel 2.1 onder a Wabo wordt niet rechtstreeks getoetst aan de 1:30 of 

1:100 regel.    

De bezwaargrond van bezwaarmakers faalt derhalve.  

  

Ad2   

Op grond van het bepaalde in artikel 2.10 van de Wabo dient een omgevingsvergunning te worden 

verleend indien er geen sprake is van strijd met het bestemmingsplan, redelijke eisen van 

welstand, het Bouwbesluit 2012 en de Bouwverordening. In dat geval is er sprake van een 

gebonden beschikking. Nu daarvan in deze kwestie ook sprake is, zijn wij verplicht, gelet op het 

imperatieve stelsel, de gevraagde vergunning te verlenen, waarbij er geen ruimte voor een 

belangenafweging is.  De vraag of al dan niet sprake is van een verkeersveilige ontsluiting van het 

terrein en of de wegen in de omgeving geschikt zijn voor de afwikkeling van het verkeer is bij de 

beoordeling van de aanvraag niet relevant. Dat laat uiteraard onverlet dat mocht sprake zijn een 

inadequate capaciteit of een verkeersonveilige situatie, de gemeente maatregelen zal treffen om 

de verkeersafwikkeling op een veilige wijze te laten plaatsvinden.   

  

De opsomming van de intrekkingsgronden voor de vergunning in artikel 2.33 van de Wabo is 

limitatief.  Andere gronden voor intrekking waarvan in dit geval geen sprake is, zijn uitgesloten. 

De bezwaargrond van bezwaarmakers faalt derhalve.  

  

Overleg 

In dit kader is het goed te vermelden dat de gemeente al enige tijd in overleg is met 

bezwaarmakers, mede naar aanleiding van een eerdere ontwikkeling en vergunningverlening op 

het terrein, onder andere de uitritvergunning V2020/138a. Dit heeft echter tot op heden niet 

geleid tot aanpassing van de verkeersituatie ter plaatse. De noodzaak daartoe ontbreekt 

vooralsnog op grond van de berekende verkeerintensiteiten. De gesprekken met de omwonenden 

worden voortgezet om ideeën uit te wisselen met betrekking tot de verkeerssituatie/veiligheid.  
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Conclusie  

Wij verzoeken uw Commissie ons te adviseren het bezwaarschrift ontvankelijk doch ongegrond te 

verklaren en met de aanvulling van de motivering de bestreden omgevingsvergunning in stand te 

laten.   

  

Met vriendelijke groet,  

namens burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,  

  

  

  

T.J. de Smet  

Teamleider Ontwikkeling Leefomgeving   

 

b.a.



1. De werkzaamheden dienen binnen een termijn van 6 maanden na dagtekening van de 

vergunning worden aangevangen.

2. De volgende werkzaamheden worden tenminste 2 werkdagen voor de aanvang gemeld 

aan de afdeling Veiligheid, Toezicht & Handhaving:

- het gereedkomen van de werkzaamheden;

- gegevens van degene die de bouwwerkzaamheden zal uitvoeren.

Kennisgeving dient telefonisch: 14 0172, per mail: pbinspectie@aadr.nl of met de 

bijgevoegde formulieren te geschieden.

3. Werkzaamheden worden op een zodanige wijze uitgevoerd dat overmatige geluidshinder 

voor de omwonenden zoveel mogelijk beperkt wordt. Werkzaamheden die geluidshinder 

voor de directe omgeving veroorzaken, mogen uitsluitend verricht worden op maandag 

t/m vrijdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur.

4. Afdeling 2.1 Bouwbesluit: Algemene sterkte van de bouwconstructie

Een te bouwen bouwwerk heeft een bouwconstructie die duurzaam gedurende de in 

NEN-EN 1990 bedoelde referentieperiode voldoende bestand is tegen de daarop  

werkende krachten.

Voor verbouw, het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een 

bouwwerk, geldt het niveau zoals aangegeven in NEN 8700.

De volgende aan te leveren gegevens en bescheiden moeten minimaal drie weken voor 

aanvang van de desbetreffende bouwwerkzaamheden ter toetsing aan de afdeling PDV, 

team Vergunningen worden voorgelegd: Constructie tekeningen en berekeningen: 

gegevens en bescheiden met betrekking tot belastingen en belastingcombinaties 

(sterkte, stijfheid en stabiliteit) van alle (te wijzigen) constructieve delen van het 

bouwwerk alsmede van het bouwwerk zelf, voor zover het niet de hoofdlijn van de 

constructie dan wel het constructieprincipe betreft. Indien de aanvraag via het 

omgevingsloket is ingediend moeten ook de constructieve tekeningen en berekeningen 

via het omgevingsloket worden ingediend. 

5. Uitzetten project

Het te bouwen project moet door de gemeente worden uitgezet. U dient minimaal 4 

weken voor aanvang contact opnemen met team GEO-Informatie. Uw aanvraag voor het 

uitzetten kunt u sturen naar geo@alphenaandenrijn.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk 

contact met u op voor de planning.

6. Grondverzet

• Werkzaamheden met (mogelijk) verontreinigde grond moeten plaatsvinden volgens 

  wettelijke regels. Deze zijn opgenomen in de Wet milieubeheer, de Regeling melden   

  bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (Landelijk Meldpunt Afvalstoffen) en het   

  Besluit bodemkwaliteit. 

• Richtlijnen voor veiligheid zijn vastgelegd in CROW-publicatie 400: ‘Werken in en met 

  verontreinigde bodem’.

• Voor toepassen van grond met kwaliteit boven de achtergrondwaarde binnen het 

  werkgebied van de Omgevingsdienst Midden-Holland dient een melding gedaan te    

  worden. De Omgevingsdienst beoordeelt of de partij grond mag worden toegepast op   

  de geplande locatie. Voor het toepassen van meer dan 50 m3 schone grond dient ook   

  een melding te worden gedaan. Beide meldingen kunnen via   

mailto:geo@alphenaandenrijn.nl
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  www.meldpuntbodemkwaliteit.nl gedaan worden. Voor meer informatie kunt u de  

  website van Omgevingsdienst Midden-Holland raadplegen: www.odmh.nl.

• Eventueel uitgevoerd onderzoek is niet zonder meer rechtsgeldig als bewijsmiddel bij 

  hergebruik van vrijkomende grond. Als vrijkomende grond op een andere locatie,      

  bodemkwaliteitszone of van het erf ter plaatse van weiland/akkerland wordt toegepast, 

  dan dient te worden voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in de Nota  

  Bodembeheer Midden-Holland of moet de grond worden gekeurd volgens het Besluit 

  bodemkwaliteit. Ook moet worden voldaan aan de regels ten aanzien van PFAS.

7. Vloerpeil: er dient een vloerpeil van -0,80 m NAP. te worden aangehouden.

8. Vuilwater: Gescheiden aanleggen op riool van de VVE. Riool van het terrein inclusief het 

         gemaal en de persleiding naar het gemeentelijke riool blijft in eigendom en beheer van  

         de VVE. 

         Schoonwater: Gescheiden aanleggen op hemelwater riool. Hemelwater van weg en 

         panden worden afgevoerd naar het omliggende oppervlaktewater, polderzijde.

9. Melding toevalsvondst

Ook als archeologisch onderzoek niet verplicht is, kunnen archeologische resten toch 

nog aanwezig zijn. Mocht blijken bij uitvoer dat deze aanwezig zijn, dient het bevoegd 

gezag (zijnde gemeente Alphen aan den Rijn, via archeologie@odmh.nl) meteen op de 

hoogte gesteld te worden en een beslissing te nemen over hoe om te gaan met de 

resten. Dit conform paragraaf 5.4, artikel 5.10 van de Erfgoedwet.

10     Er dient een inventarisatie geluidssituatie bedrijf te worden aangeleverd bij de ODMH.

         Dit formulier is te downloaden bij de ODMH.

11  Er dienen minimaal 14 fietsparkeerplaatsen te worden aangelegd, inpandig of overdekt, 

         waarvan 2 met oplaadpunten en 2 voor bromfietsen/groter fiets/bakfiets

http://www.odmh.nl/
mailto:archeologie@odmh.nl
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Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBDHA:2013:8459, Bekrachtiging/bevestiging 
Rechtsgebieden Omgevingsrecht
Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Bij brief van 2 mei 2012 heeft het college [appellant] medegedeeld dat hem van
rechtswege vergunning is verleend voor het realiseren van een in- en uitrit aan de
[locatie A] te Den Haag.

Wetsverwijzingen Algemene wet bestuursrecht
Algemene wet bestuursrecht 3:40
Algemene wet bestuursrecht 3:41
Algemene wet bestuursrecht 4:20b
Algemene wet bestuursrecht 4:20c
Algemene wet bestuursrecht 6:7
Algemene wet bestuursrecht 6:8
Algemene wet bestuursrecht 6:11
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 3.8
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 3.9

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
JB 2014/167 
JOM 2014/937 

Uitspraak

201307877/1/A1.

Datum uitspraak: 25 juni 2014

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

[appellanten], beiden wonend te Den Haag (hierna tezamen en in enkelvoud: [appellant]),

tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 17 juli 2013 in zaak nr. 13/1716 in het geding
tussen:

ECLI:NL:RVS:2014:2308



[wederpartij], wonend te Den Haag,

en

het college van burgemeester en wethouders van Den Haag.

Procesverloop

Bij brief van 2 mei 2012 heeft het college [appellant] medegedeeld dat hem van rechtswege
vergunning is verleend voor het realiseren van een in- en uitrit aan de [locatie A] te Den Haag.

Bij besluit van 22 januari 2013 heeft het college het door [wederpartij] daartegen gemaakte bezwaar
niet-ontvankelijk verklaard.

Bij uitspraak van 17 juli 2013 heeft de rechtbank het door [wederpartij] daartegen ingestelde beroep
gegrond verklaard, dat besluit vernietigd en bepaald dat het college binnen zes weken na verzending
van deze uitspraak een nieuw besluit op bezwaar neemt met inachtneming van hetgeen in de
uitspraak is overwogen. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft [appellant] hoger beroep ingesteld.

Daartoe in de gelegenheid gesteld, heeft [wederpartij] een schriftelijke uiteenzetting gegeven.

Bij besluit van 21 februari 2014 heeft het college het besluit van 2 mei 2012 herroepen en geweigerd
aan [appellant] vergunning te verlenen voor een realiseren van een in- en uitrit (hierna: de uitrit).
[appellant] heeft gronden gericht tegen dat besluit.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 2 juni 2014, waar [appellant], en het college,
vertegenwoordigd door H.A.P. Rosema, werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen. Voorts is ter
zitting [wederpartij] gehoord.

Overwegingen

1. [appellant] betoogt dat de rechtbank heeft miskend dat het college het door [wederpartij]
gemaakte bezwaar terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard. Daartoe voert hij aan dat de vergunning
van rechtswege op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt, namelijk door toezending op 2 mei
2012. Dit betekent dat de bezwaartermijn op 3 mei 2012 is aangevangen en dat [wederpartij] te laat
bezwaar heeft gemaakt, aldus [appellant]. Voorts stelt [appellant] dat de termijnoverschrijding voor
het indienen van een bezwaarschrift aan [wederpartij] toe te rekenen is en niet verschoonbaar is.

1.1. Ingevolge artikel 3:40 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) treedt een besluit
niet in werking voordat het is bekendgemaakt.

Ingevolge artikel 3:41, eerste lid, geschiedt de bekendmaking van besluiten die tot een of meer
belanghebbenden zijn gericht door toezending of uitreiking aan hen, onder wie begrepen de
aanvrager.

Ingevolge artikel 4:20b, eerste lid, is de gevraagde beschikking van rechtswege gegeven indien niet
tijdig op de aanvraag tot het geven van een beschikking is beslist.

Ingevolge het tweede lid geldt de verlening van rechtswege als een beschikking.

Ingevolge artikel 4:20c, eerste lid, maakt het bestuursorgaan de beschikking bekend binnen twee



weken nadat zij van rechtswege is gegeven.

Ingevolge het tweede lid wordt bij de bekendmaking en mededeling vermeld dat de beschikking van
rechtswege is gegeven.

Ingevolge artikel 6:7 bedraagt de termijn voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift zes
weken.

Ingevolge artikel 6:8, eerste lid, vangt de termijn aan met ingang van de dag na die waarop het
besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.

Ingevolge artikel 6:11 blijft ten aanzien van een na afloop van de termijn ingediend bezwaar- of
beroepschrift niet-ontvankelijkverklaring op grond daarvan achterwege indien redelijkerwijs niet kan
worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest.

Ingevolge artikel 3.8 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) geeft het
bevoegd gezag bij de toepassing van titel 4.1 van de Awb tevens onverwijld kennis van de aanvraag
om een omgevingsvergunning in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op een andere
geschikte wijze. Het vermeldt daarbij de in artikel 3.1, tweede lid, bedoelde datum waarop de
aanvraag is ontvangen.

Ingevolge artikel 3.9, eerste lid, aanhef en onder a, beslist het bevoegd gezag op de aanvraag om
een omgevingsvergunning binnen acht weken na de datum van ontvangst van de aanvraag.
Tegelijkertijd met of zo spoedig mogelijk na de bekendmaking doet het mededeling van die
beschikking op de wijze waarop het overeenkomstig artikel 3.8 kennis heeft gegeven van de
aanvraag.

Ingevolge het vierde lid doet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk mededeling van de
bekendmaking, bedoeld in artikel 4:20c van de Awb, op de wijze waarop het overeenkomstig artikel
3.8 kennis heeft gegeven van de aanvraag.

1.2. Vast staat dat in december 2011 een vergunning van rechtswege is ontstaan. Bij brief van 2 mei
2012 heeft het college [appellant] medegedeeld dat hem van rechtswege vergunning is verleend. De
rechtbank heeft niet onderkend dat dit besluit alleen tot [appellant] is gericht en derhalve alleen aan
hem bekendgemaakt diende te worden overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:41, eerste lid, van
de Awb. Nu het college bij brief van 2 mei 2012 heeft bekendgemaakt dat van rechtswege
omgevingsvergunning is verleend, is de termijn van zes weken voor het indienen van een
bezwaarschrift, als bedoeld in artikel 6:7 en 6:8, eerste lid, van de Awb, op 3 mei 2012 aangevangen.
Dat het college niet binnen de termijn van twee weken, als bedoeld in artikel 4:20c van de Awb, heeft
bekendgemaakt dat van rechtswege vergunning is verleend en daarvan mededeling heeft gedaan,
brengt niet mee dat - in afwijking van de Awb - een ander tijdstip voor aanvang van de
bezwaartermijn heeft te gelden.

Het college heeft op 9 mei 2012 in het elektronisch gemeenteblad "Gemeenteblad" op de
gemeentelijke website mededeling gedaan dat op 2 mei 2012 is bekendgemaakt dat van rechtswege
omgevingsvergunning is verleend. Het heeft daarbij vermeld dat binnen zes weken, gerekend vanaf 2
mei 2012, bezwaar kan worden gemaakt. [wederpartij] heeft bij brief van 4 oktober 2012 bezwaar
gemaakt, derhalve niet binnen voormelde termijn.

De Afdeling ziet evenwel aanleiding voor het oordeel dat het college redelijkerwijs niet kon oordelen
dat [wederpartij] in verzuim is geweest. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat niet in geschil is
dat het college de ontvangst van de aanvraag omstreeks september 2011 in het huis-aan-huis blad
"De Posthoorn" heeft gepubliceerd en dat het college, in afwijking van artikel 3.9, vierde lid, van de
Wabo, de mededeling niet heeft gepubliceerd in dat huis-aan-huisblad, maar in het "Gemeenteblad".
Van [wederpartij] kon niet worden verwacht dat hij erop alert zou zijn dat het college ongeveer zeven



maanden later uitsluitend in het elektronisch gemeenteblad "Gemeenteblad" mededeling zou doen
van de bekendmaking dat van rechtswege omgevingsvergunning is verleend. Nu tussen partijen niet
in geschil is dat [wederpartij] op 3 oktober 2012 op de hoogte is geraakt van de vergunning van
rechtswege doordat op het perceel werd gestart met de aanleg van de uitrit en gelet op de
omstandigheid dat [wederpartij] op 4 oktober 2012 per omgaande bezwaar heeft gemaakt, heeft het
college de termijnoverschrijding ten onrechte niet op grond van artikel 6:11 van de Awb
verschoonbaar geacht.

Het betoog faalt.

2. Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient, met verbetering van de gronden
waarop deze rust, te worden bevestigd.

3. Bij besluit van 21 februari 2014 heeft het college het besluit van 2 mei 2012 herroepen en
geweigerd aan [appellant] vergunning te verlenen voor een realiseren van een uitrit. Dit besluit wordt,
gelet op artikel 6:24 van de Awb, gelezen in samenhang met artikel 6:19, eerste lid, van die wet, van
rechtswege geacht onderwerp te zijn van dit geding.

4. [appellant] betoogt dat het college ten onrechte heeft geweigerd omgevingsvergunning te verlenen
voor het realiseren van een uitrit. Daartoe voert hij aan dat het college onvoldoende heeft
gemotiveerd dat verlening van de vergunning afbreuk doet aan het doelmatig gebruik van de weg
alsmede het uiterlijk aanzien van de omgeving. In dat verband stelt [appellant] onder meer dat de
parkeerdruk in de straat sterk is verminderd en dat de door het college gevreesde precedentwerking
zich niet voordoet omdat de uitrit aansluit op een voortuin die breder is dan die bij andere huizen in
de straat.

4.1. Ingevolge artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder 2, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (hierna: de Wabo) geldt, voor zover ingevolge een bepaling in een gemeentelijke
verordening een vergunning is vereist om een uitweg te maken, te hebben of te veranderen of het
gebruik daarvan te veranderen, een zodanige bepaling als een verbod om een project voor zover dat
geheel of gedeeltelijk uit die activiteiten bestaat, uit te voeren zonder omgevingsvergunning.

Ingevolge artikel 2:84, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den
Haag (hierna: de APV) is het verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag een uitweg te
maken, te hebben of te veranderen of het gebruik daarvan te veranderen.

Ingevolge het tweede lid kan de vergunning worden geweigerd in het belang van:

a. de bruikbaarheid van de weg;

b. het veilig en doelmatig gebruik van de weg;

c. de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving;

d. de bescherming van groenvoorzieningen in de gemeente.

4.2. Aan de weigering omgevingsvergunning te verlenen heeft het college ten grondslag gelegd dat
een uitrit als door [appellant] aangevraagd, het uiterlijk van de omgeving, de bruikbaarheid en het
doelmatig gebruik van de weg aantast als bedoeld in artikel 2.84, tweede lid, van de APV. Het door
[appellant] aangevoerde geeft geen grond voor het oordeel dat het college zich niet in redelijkheid op
het standpunt heeft kunnen stellen dat de uitrit, gelet op de ligging direct voor de entree van de
woning, afbreuk doet aan het uiterlijk van de omgeving. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat het
perceel is gelegen in een gemeentelijk beschermd stadsgezicht. Voorts wordt daarbij betrokken dat
het college ter zitting van de Afdeling heeft gesteld dat het behoud van het bestaande beeld het
uitgangspunt is en dat het ongewenste precedentwerking ten aanzien van de aantasting van het



beschermd stadsgezicht wil voorkomen. Daarbij heeft het college terecht gesteld dat de breedte van
de voortuin precedentwerking niet voorkomt. Geen grond is voorts aanwezig voor het oordeel dat het
college zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat realisering van de uitweg de
bruikbaarheid dan wel het doelmatig gebruik van de weg aantast. Dat de parkeerdruk ter plaatse
vanwege de invoering van betaald parkeren lager is dan aanvankelijk door het college verondersteld,
doet niet af aan de omstandigheid dat door realisering van de uitweg een parkeerplaats voor
algemeen gebruik aan de openbare weg wordt onttrokken. Dit heeft het college in redelijkheid,
eveneens onder meer met het oog op onwenselijke precedentwerking, onwenselijk kunnen achten.

Het betoog faalt.

5. Het beroep is ongegrond.

6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. bevestigt de aangevallen uitspraak;

II. verklaart het beroep van [appellanten] tegen het besluit van het college van burgemeester en
wethouders van Den Haag van 21 februari 2014 ongegrond.

Aldus vastgesteld door mr. H. Troostwijk, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr.
L.C.M. Wijgerde, ambtenaar van staat.

w.g. Troostwijk w.g. Wijgerde

lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 25 juni 2014

672.



   

   

Commissie bezwaarschriften 

Postbus 13 

2400 AA  Alphen aan den Rijn 

 Stadhuisplein 1 

Postbus 13  

2400 AA Alphen aan den Rijn 

Telefoon: 14 0172 

E-mail: gemeente@alphenaandenrijn.nl 

Website: www.alphenaandenrijn.nl 

 

Zaaknummer   Datum 

2850042/ 2828908 

2847024 

  11 maart  2022 

 

Contactpersoon   

J.E. Teunissen  

I. Logtmeijer 

 Team ontwikkeling Leefomgeving 

 

Onderwerp 
 

Aanvulling op verweerschrift d.d. 10 maart 2022  

Van rechtswege verleende omgevingsvergunning 

voor het realiseren van bedrijfspanden aan de 

Staalweg te Alphen aan den Rijn (V2021/773)   

  

Geachte commissie,   

  

Op 10 maart 2022 heeft u ons verweerschrift inzake de ingekomen bezwaarschriften d.d. 28 

januari 2022 en 2 februari 2022 tegen de van rechtswege verleende omgevingsvergunning, voor 

het bouwen van bedrijfsgebouwen op het perceel Staalweg te Alphen aan den Rijn V2021/773 

ontvangen. Een bijlage met een aantal voorwaarden is aangehecht aan de van rechtswege 

verleende omgevingsvergunning. Deze voorwaarden zijn niet volledig. Bijgaand treft een herziene 

bijlage aan.  

 

Conclusie  

In de brief van 10 maart 2022 hebben wij uw commissie gevraagd om ons te adviseren op het 

bezwaarschrift en met de aanvulling van de motivering de bestreden omgevingsvergunning in 

stand te laten. Wij verzoeken u om de nieuwe bijlage te betrekken bij uw advies. 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

namens burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,  

  

  

  

T.J. de Smet  

Teamleider Ontwikkeling Leefomgeving  

b.a.


	01. Zienswijze Rijnlandse Molenstichting
	02a. Staalweg ontwerp bp
	02b. Staalweg vaststelling
	03. Bijlage bestemmingsplan info
	04. Bestreden besluit
	05a. Bezwaarschrift Rijnlandse Molenstichting
	05b. Bezwaar Rijnlandse Molenstichting
	06a. Bezwaarschrift LOHW
	06b. Bijlage 1 bij bezwaar V2021 773 RE Overleg Staalweg 20 oktober 2021 (1)
	06c. Bijlage 2 bij bezwaar V2021 773 gmb-2021-483928 (1)
	06d. Bijlage 3 bij bezwaar V2021 773 Besluit nav advies bezwaarcommissie (1)
	07. Schriftelijke uiteenzetting DBL2
	08a. Verweerschrift
	08b. Extra voorwaardenvergunning
	08c. Uitspr. RvS Aanvang bezwaartermijn vergunning van rechtswege (ECLI_NL_RVS_2014_2308)
	09. Aanvulling verweerschrift

