
   

Omgevingsvergunning 

(uitgebreide procedure) 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden 

 

gezien het verzoek  

ingediend door:  Villex vastgoedbescherming B.V. 

adres:  Postbus 2052 

postcode en woonplaats: 2990 DB  Barendrecht 

ingekomen op:  26-03-2014 

geregistreerd onder nummer  Wabo 140625 / 1241921 OLO. 

 

waarbij een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

(Wabo) wordt gevraagd voor de locatie Toussaintkade 51, voor het volgende project: “Het wijzigen 

van het gebruik van een voormalige school naar studentenhuisvesting”. Deze aanvraag bestaat uit 

de volgende activiteit: 

 

• Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan. 

 

overwegende: 

 

ten aanzien van de procedure 

De aanvraag tot omgevingsvergunning is op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt, waarbij is 

medegedeeld dat deze vanaf  09-04-2014 gedurende twee weken kan worden ingezien. Na 

bekendmaking zijn geen reacties binnengekomen. 

 

De aanvraag en de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken zijn op grond van de Algemene 

wet bestuursrecht met ingang van 25-09-2014 voor de duur van 6 weken ter inzage gelegd. Binnen 

deze termijn zijn geen zienswijzen en / of adviezen op de ontwerpbeschikking ingediend. 

 

bestemmingsplan 

Op grond van artikel 2.10, eerste lid, onder c van de Wabo kan de omgevingsvergunning worden 

verleend indien de activiteit niet in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het 

exploitatieplan, of regels die zijn gesteld op grond van artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de 

Wet ruimtelijke ordening (Wro). Ter plaatse is het bestemmingsplan ‘Haagwegkwartier Noordwest’ 

van kracht en gelden de bestemmingen ‘Groen’, ‘Verkeer – Verblijfsgebied’ en ‘Wonen’. 

 

De aanvraag past functioneel binnen de geldende woonbestemming. De bestaande gebouwen zijn 

ook deels gesitueerd op gronden met de bestemming ‘Groen’ en ‘Verkeer – Verblijfsgebied’. Het 

realiseren van studentenhuisvesting is niet passend binnen deze bestemmingen. 

 

Op grond van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 1 van de Wabo kan de omgevingsvergunning 

worden verleend met toepassing van de in het bestemmingsplan opgenomen regels inzake 

afwijking. In het bestemmingsplan zijn geen toereikende regels opgenomen om af te wijken van de 

regels van het bestemmingsplan om het plan mogelijk te maken. 

 



   

omgevingsvergunning uitgebreid-257 

Op grond van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 2 van de Wabo kan de omgevingsvergunning 

worden verleend voor in het Besluit omgevingsrecht (Bor) aangewezen gevallen. Uw aanvraag 

betreft niet een in de Bor aangewezen geval. 

 

Op grond van artikel 2.12 eerste lid, sub a, onder 3 van de Wabo kan de omgevingsvergunning 

worden verleend indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de 

motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.  

 

Wij zijn van oordeel dat het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en dat er sprake   

is van een goede ruimtelijke onderbouwing. Deze ruimtelijke onderbouwing   

(NL.IMRO.0546.OV00042-0301) is als bijlage bij dit besluit gevoegd en maakt daarvan deel uit. 

 
 

BESLUIT 
 

Burgemeester en wethouders besluiten:  

 

1. de omgevingsvergunning te verlenen voor de locatie Toussaintkade 51, voor het volgende 

project: “Het wijzigen van het gebruik van een voormalige school naar studentenhuisvesting”, 

dat bestaat uit de volgende activiteit:. 

 

• Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan. 

 

authentiek adres 

De vergunning wordt verleend voor het volgende authentieke adres: Toussaintkade  51. 

 

bijgevoegde documenten 

De volgende toegevoegde gewaarmerkte stukken maken deel uit van de vergunning: 

• memo ruimtelijke onderbouwing 

1241921_1395841276760_2014_057_MEM_ROBB140806.pdf van 26-03-2014; 

• luchtfoto 1241921_1395841313391_2014_057_verkeerBB140806.pdf van 26-03-2014; 

• schetsontwerp 1241921_1395841338669_140317_so-01BB140806.pdf van 26-03-2014; 

• schetsontwerp 1241921_1395841403744_140317_so-02BB140806.pdf van 26-03-2014; 

• situatietekening bestaande situatie 1241921_1395841420061_140325_bs-

00_situatieBB140919.pdf van 26-03-2014; 

• plattegrond gebouw C bg bestaand 1241921_1395841435598_140325_bs-

01_begane_grondBB140919.pdf van 26-03-2014; 

• plattegrond gebouw C 1e verd bestaand 1241921_1395841455980_140325_bs-

02_verdieping1BB140919.pdf van 26-03-2014; 

• FTP 1241921_1395841721928_papierenformulier.pdf van 26-03-2014; 

• RO Toussaintkade 51_vastgesteld_1_Ruimtelijke onderbouwing.pdf van 12-11-2014; 

• RO Toussaintkade 51_vastgesteld_Bijlagen.pdf van 12-11-2014. 
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Inwerkingtreding 

Deze vergunning treedt op grond van artikel 6.2 van de Wabo terstond naar haar bekendmaking 

(d.m.v. publicatie van de vergunning in de gemeenteberichten bij het Leids Nieuwsblad)  in  

werking. 

 

Beroepsclausule 

Wie door het verlenen van deze vergunning rechtstreeks in zijn belangen is getroffen, en tijdig 

zienswijzen tegen het ontwerpbesluit heeft gemaakt, kan daartegen op grond van de Algemene 

wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is 

gelegd beroep instellen bij de rechtbank, Sector Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den 

Haag. Indien onverwijlde spoed - gelet op de betrokken belangen - het vereist, kunt u ook de 

Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag verzoeken om een voorlopige voorziening te 

treffen. 

 

Verzonden: 14-11-2014 

 

Burgemeester en wethouders, 

namens dezen, 

 

 

 

 

 

 

A.H. Karbet 

Teamleider Vergunningen en Subsidies 


