
Geacht college,

Onlangs hebben wij geconstateerd dat er op Vlietweg 64A een schuur is gebouwd.

Naar onze mening is deze situatie alsmede het doel waarvoor deze schuur is opgericht in strijd met de
voorschriften van het vigerende bestemmingsplan Oostvlietpolder.

Wij verzoeken het College om handhaving van het bestemmingsplan. Wij lichten hierbij ons verzoek
toe.

Op 10 december 2013 heeft dhr. N. Morsch uit Haarlem een aanvraag ingediend om een schuur 
te bouwen op Vlietweg 64A te Leiden. Deze aanvraag is ons en andere belanghebbenden destijds
helaas ontgaan, anders hadden wij en andere belanghebbenden daar zeker bezwaar tegen aangetekend. 
Op 4 februari 2014 heeft de gemeente Leiden op deze aanvraag een omgevingsvergunning verleend.

Op 10 maart 2014 heeft dhr. J. P van Vaneveld uit Haarlem een soortgelijke aanvraag ingediend om
een tweede schuur te bouwen op het perceel Vlietweg 64A te Leiden. Op 1 mei 2014 heeft de
gemeente Leiden op deze aanvraag een omgevingsvergunning verleend. Tegen deze vergunning heeft
de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder (VVO) bezwaar aangetekend. Dit bezwaar is door de
Commissie Bezwaarschriften behandeld en op 10 oktober 2014 heeft de Commissie Bezwaarschriften
het College geadviseerd onze bezwaren toe te wijzen en de beslissing te herroepen om een
omgevingsvergunning te verlenen. Het College heeft dit advies op 14 oktober 2014 overgenomen en
besloten om de omgevingsvergunning alsnog te weigeren.

In haar advies merkt de Commissie Bezwaarschriften het volgende op over de op 4 februari 2014
verleende omgevingsvergunning (betreft de reeds opgerichte schuur): ”Het is de Commissie
ambtshalve bekend geworden dat het college op 4 februari 2014 aan een andere persoon dan klager
een omgevingsvergunning heeft verleend (Wabo 13223/OLO 1097801) voor de bouw van een schuur
voor recreatieve doeleinden op het perceel Vlietweg 64A te Leiden. Ook uit dat besluit blijkt naar 
het oordeel van de Commissie niet dat die schuur wordt gebouwd ten behoeve van en passend in 
de bestemming ”Recreatie Volkstuinen”. De Commissie vraagt zich dan ook in het licht van 
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het voorgaande af of ook bij die aanvraag sprake is geweest van de bouw van de schuur, in de zin 
van een schuurtje op een volkstuinperceel, zoals bedoeld in artikel 5, derde lid, aanhef en onder (b)
van de bestemmingsplanvoorschriften. Nu die vergunning thans niet ter beoordeling aan 
de Commissie voorligt, zal ze hier verder niet over kunnen adviseren. De Commissie kan het zich wel
voorstellen dat het voorgaande voor het College aanleiding zou kunnen zijn om zich nader te beraden
over die reeds verleende vergunning en de omstandigheden waaronder dat besluit is genomen.”

Anders gezegd, zowel voor de tweede (ingetrokken) omgevingsvergunning als voor de eerder
verleende omgevingsvergunning geldt dat deze in strijd is met het bestemmingsplan Oostvlietpolder,
dat aan het perceel waar nu de eerste schuur is gebouwd de bestemming ’Recreatie Volkstuinen’
toekent. Omdat voor beide omgevingsvergunningen geldt dat de schuren niet op volkstuinen
zijn/worden gebouwd, is de bouw van deze schuren volgens het bestemmingsplan niet toegestaan. 
Wij hebben de afgelopen maanden ook geen enkele ontwikkeling gezien die er op wijst, dat hier 
een volkstuincomplex aangelegd wordt c.q. gaat worden, integendeel. Wij verzoeken het College
daarom het bestemmingsplan te handhaven en er voor te zorgen dat de reeds gebouwde schuur wordt
afgebroken.

De bouwer van de schuur is volgens de bijlagen bij de vrijwel identieke vergunningsaanvragen van
plan hier circa 30 recreatiewoningen te bouwen. Volgens het College is voor de bouw van recreatie-
woningen op grond van artikel 3 van bijlage III bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) geen omgevings-
vergunning nodig. Voor bouwsels op de bestaande volkstuincomplexen in Leiden is echter wél een
bouwvergunning vereist (met bijbehorende legeskosten) voor tuinhuisjes, kassen en schuurtjes en 
alles wat hoger is dan een meter. Aangezien voor het terrein, waar de recreatiewoningen gebouwd
moeten worden de bestemming 'Recreatie Volkstuinen' geldt, gaan wij er van uit dat ook voor de
bouw van de recreatiewoningen (wat dan volgens de intitiatiefnemer kennelijk volkstuinhuisjes zijn)
een bouwvergunning vereist is.

Tevens gaan wij er van uit, dat de gemeente Leiden dit zogenaamde nieuwe volkstuincomplex gelijk
behandelt als de bestaande volkstuincomplexen in Leiden. Dat wil zeggen dat daar conform de
geldende bouwvoorschriften van de Leidse Bond van Amateurtuinders (LBA) alleen volkstuinhuisjes
met een maximale oppervlakte van 29 vierkante meter zijn toegestaan. En ook voor bouwsels als
schuurtjes en/of kassen dienen hier dan de maten te worden gehanteerd die gelden voor de bestaande
volkstuincomplexen in Leiden. Tevens gaan wij er van uit dat de nutsvoorzieningen zich beperken tot
riolering en waterleiding en de recreatiewoningen geen vaste aansluiting voor gas, elektra en
dataverbindingen krijgen (een en ander zoals op de bestaande volkstuincomplexen in Leiden).

Tenslotte verwachten wij dat het College conform het toetsingskader, de structuurvisie, het vigerende
bestemmingsplan en het nieuwe (voor)ontwerpbestemmingsplan Oostvlietpolder verdere
verstedelijking en verstening van dit deel van de Oostvlietpolder zal voorkomen. Concreet betekent dit
dat wij u verzoeken de vergunningen met de aanvraagnummers 1097801, 1194823, 1495851, 1545201
en 1410041, alsmede toekomstige, soortgelijke vergunningen niet te verlenen c.q. alsnog te weigeren
en/of hier te handhaven.

Namens de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder,

hoogachtend,

F. Overdijk, voorzitter H. Pieters, secretaris

Bijlage: Advies Commissie Bezwaarschriften bezwaarschriftnummers 1.2014.0522/523


