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ONTWERP-BESLUIT

Omgevingsvergunning  OV 2011110

Algemeen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Leerdam hebben op 22 juni 2011 van de heer A.B.
Schueler, namens Gemeente Leerdam, Dr. Reilinghplein 1  te Leerdam een aanvraag
omgevingsvergunning met bijbehorende gegevens en bescheiden ontvangen. De aanvraag heeft
betrekking op het aanvullen van de bestemming “verkeer en verblijf” met de nadere aanduiding
“weekmarkt met de daarbij behorende voorzieningen” volgens bijbehorende tekening . Onder
bijbehorende voorzieningen moet o.a. worden verstaan het plaatsen van een aantal stroomkasten en
vergelijkbare voorzieningen.

Procedure
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is beoordeeld voor de activiteit het gebruiken van
gronden en bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan aan artikel 2.11 en  artikel 2.12 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht. Voorts is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht
en de Ministeriële regeling omgevingsrecht. Gebleken is dat de aanvraag voldoet en daarom verlenen
wij u de gevraagde omgevingsvergunning.

Ontvankelijkheid
Op 22 juni 2011 is door burgemeester en wethouders van de gemeente Leerdam de aanvraag
omgevingsvergunning met bijbehorende gegevens en bescheiden ontvangen.

Overwegingen
Gezien de ingediende aanvraag met bijbehorende gegevens en bescheiden hebben burgemeester en
wethouders van de gemeente Leerdam op de gevraagde activiteiten het volgende overwogen:

- dat het gevraagde gebruik van gronden en bouwwerken op grond van artikel 2.1, eerste lid,
onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunningsplichtig zijn;

- dat de desbetreffende percelen vallen binnen het geldende bestemmingsplan  “Centrum 2002”
en hierin de bestemming(en) “Verkeer en verblijf” heeft;

- dat het gebruiken van gronden en bouwwerken in strijd is met de gestelde regels van de
bestemming “Verkeer en verblijf” omdat het specifiek houden van de markt op het betreffende
gedeelte niet past binnen de regels van het geldende bestemmingsplan. Voor het houden van de
markt worden straten voor verkeer behoudens voetgangers afgesloten gedurende markttijden en
dat er voorzieningen worden aangebracht voor de levering van nutsvoorzieningen.

- dat op grond van 2.11, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een
aanvraag voor het gebruiken van gronden en bouwwerken die  strijdig is met het
bestemmingsplan tevens kan worden verleend indien dat door het toepassen van artikel 2.12 van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht mogelijk is;

- dat op grond van artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de
aanvraag kan worden verleend indien

o de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan met toepassing van de in het
bestemmingsplan opgenomen regels inzake afwijking;

o in de in het Besluit omgevingsrecht aangewezen gevallen;
o indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering

van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat;
- dat in het bestemmingsplan geen regels zijn opgenomen voor het verlenen van ontheffing van de

strijdigheid voor het gebruiken van gronden en bouwwerken zodat geen toepassing kan worden
gegeven aan artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht;

- dat het gebruiken van gronden en bouwwerken niet valt binnen artikel 4 van de bijlage II van het
Besluit omgevingsrecht zodat geen toepassing kan worden gegeven aan artikel 2.12, eerste lid,
onder a, onder 2, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
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- dat de aanvraag een goede ruimtelijke onderbouwing bevat conform artikel 5.1.3 van het Besluit
ruimtelijke ordening;

- dat het gebruiken van gronden en bouwwerken niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening
aangezien de aanvraag een goede ruimtelijke onderbouwing bevat, zodat wel toepassing kan
worden gegeven aan artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht;

- dat op grond van artikel 3.10  van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt
aangegeven dat Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de
voorbereiding van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning op een activiteit
als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, voor zover er strijd is met het bestemmingsplan en
slechts vergunning kan worden verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a,
onder 3;

- dat op grond van artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht de gemeenteraad van de gemeente
Leerdam moet verklaren dat tegen het project geen bedenkingen zijn;

- dat bij raadsbesluit van 11 november 2010 de gemeenteraad heeft besloten een lijst met
categorieën vast te stellen waarbij geen verklaringen van bedenkingen meer vereist zijn;

- dat het project past binnen de vastgestelde lijst met categorieën waarvoor de gemeenteraad dit
besluit heeft genomen;

- dat op grond van Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht het ontwerpbesluit, met de
daarop betrekking hebbende stukken vanaf 4 augustus 2011 voor een periode van zes weken
voor een iedere ter inzage hebben gelegen;

- dat  een ieder in de gelegenheid is gesteld om naar keuze schriftelijk of mondeling hun
zienswijze over het voornemen binnen de gestelde termijn van zes weken, naar voren te
brengen;

- dat binnen de gestelde termijn wel / geen zienswijzen naar voren zijn gebracht.

Besluit
Burgemeester en wethouders besluiten:

1. gelet op artikel 2.1 en 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de
omgevingsvergunning te verlenen aan de heer de heer A.B. Schueler, namens Gemeente
Leerdam, Dr. Reilinghplein 1  te Leerdam te verlenen.

2. Nadere voorschriften aan deze beschikking te verbinden te weten:

Leerdam, * 2011
Burgemeester en wethouders van Leerdam,

namens hen,
hoofd van de afdeling Vergunningen en Belastingen,

A.B. Schueler

Overige bijgevoegde documenten
De volgende documenten worden meegezonden met het besluit en zijn als gewaarmerkte stuk
bijgevoegd:
• ……..

Bezwaarclausule
Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking bezwaar worden aangetekend. De
beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken.
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.


