
   

 

Stichting Topaz 

t.a.v. I.M. Deli 

Nachtegaallaan 5 

2225 SX  Katwijk 

 

Bezoekadres 

 

Postadres 

 

Telefoon 

Contact 

Website 

 Gemeente Leiden 

Stadsbouwhuis 

Langegracht 72 

Postbus 9100 

2300 PC Leiden 

14 071 

www.leiden.nl/contact  

www.leiden.nl/gemeente  

 

 

 

 

 

 

   

Datum  23-01-2017 Contactpersoon  L. Heemskerk 

Ons Kenmerk  WABO 162707 /2523119 OLO Doorkiesnummer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (071) 5165771 

Onderwerp 

 

 

 Beslissing op uw aanvraag om omgevingsvergunning 

Arthur van Schendelstraat (Churchillpark) 

nieuwbouw zorgwoningen met bijbehorende voorzieningen 

Datum binnenkomst 30-08-2016 

   

 

 

Geachte mevrouw/heer, 

 

Op 30-08-2016 hebben wij uw aanvraag tot een omgevingsvergunning ontvangen op grond van de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de locatie “Arthur van Schendelstraat 

(Churchillpark)”, voor het project: “nieuwbouw zorgwoningen met bijbehorende voorzieningen”.  

 

Wij hebben besloten om de vergunning te verlenen. Eventuele indiener(s) van zienswijzen zijn van 

de vergunningverlening in kennis gesteld en wij wijzen erop dat rechten van derden aan het 

gebruik van deze vergunning in de weg kunnen staan. U treft de vergunning bijgevoegd aan. In uw 

omgevingsvergunning staan doorgaans voorwaarden vermeld, bijvoorbeeld de voorwaarde dat nog 

nadere constructieve gegevens overgelegd en beoordeeld moeten worden voordat met de 

werkzaamheden mag worden gestart. Het is dus belangrijk dat u kennis neemt en rekening houdt 

met de in uw omgevingsvergunning opgenomen voorwaarden. Ook vragen wij uw aandacht voor 

het onderstaande, waarbij opgemerkt moet worden dat wellicht niet alle mededelingen op uw 

vergunning van toepassing zijn.  

 

Zolang een vergunning niet onherroepelijk is, kan deze worden ingetrokken (na indiening van een  

beroepschrift). Als de vergunning nog niet onherroepelijk is en u start met de vergunningplichtige 

werkzaamheden, dan doet u dat op eigen risico. 

 

Op tijd beginnen 

Na inwerkingtreding van uw vergunning heeft u maximaal 26 weken (activiteit kap 52 weken) de tijd 

om met de werkzaamheden te beginnen. Na die 26 weken loopt u het risico dat de vergunning 

wordt ingetrokken. Uiteraard kunnen er omstandigheden zijn waardoor u niet binnen 26 weken kunt 

beginnen. In dat geval verzoeken wij u ons hiervan in kennis te stellen en daarbij ook aan te geven 

wanneer u wel kunt starten met de werkzaamheden.  

 

 

http://www.leiden.nl/contact
http://www.leiden.nl/gemeente
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Betaling leges 

Overeenkomstig de legesverordening bent u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag voor 

een omgevingsvergunning leges verschuldigd. Voor betaling van dit bedrag ontvangt u een aparte, 

gespecificeerde nota. Bij deze nota wordt vermeld op welke wijze u eventueel bezwaar kunt 

aantekenen tegen de hoogte van het legesbedrag en de gehanteerde grondslagen.  

 

Verplichting tot melden start en voortgang van de bouwwerkzaamheden  

Een belangrijke taak van onze inspecteurs is het controleren of er in overeenstemming met  de 

verleende vergunning wordt gebouwd. Goedgekeurde tekeningen moeten daarom steeds op het 

werk aanwezig zijn en u dient het begin van de werkzaamheden alsmede de start van 

heiwerkzaamheden, het betonstorten voor de fundering en de verdiepingen altijd te melden. 

Voordat met het storten van beton mag worden begonnen, dienen de wapening, bekisting en 

ondersteuning van de betonconstructie voorts door het Team Toezicht bebouwde ruimte te zijn 

goedgekeurd. De keuring moet 48 uur voor de voorgenomen aanvang van het storten worden 

aangevraagd bij het Team Toezicht bebouwde ruimte, team Bouwtoezicht, telefoon 14 071. 

 

Als alle werkzaamheden zijn afgerond, dient u ons hiervan in kennis te stellen. De meldingen kunt 

u doen via service.bowo@leiden.nl.of faxnummer 071 - 516 7880 onder vermelding van het 

omgevingsvergunningnummer en het perceel waarop de vergunning van toepassing is. 

 

Afvoerleidingen / riolering / herbestrating 

Afvoerleidingen moeten zijn aangesloten op het openbaar riool. Dit zal door de gemeente voor 

rekening van de vergunninghoud(st)er worden uitgevoerd. Voordat de aansluitingen worden 

gemaakt dient eerst een nog te bepalen bedrag ter nadere verrekening in de gemeentekas te 

worden gestort (gironr. 37206 ten name van de afdeling Stedelijk Beheer, Unit Civiel 1, onder 

vermelding van ‘aansluiting riolering LDN01O 05889 ’). Verder moet de hemelwaterafvoer zijn 

aangesloten op de huisriolering *lozen op het buitenwater. 

  

Voor eventuele herbestrating, die als gevolg van de werkzaamheden uitgevoerd moet worden, 

dient een nog te bepalen bedrag ter nadere verrekening in de gemeentekas te worden gestort 

(gironr. 37206 ten name van de afdeling Stedelijk Beheer, unit Civiel 4, onder vermelding van 

“waarborgsom bestrating LDN01O 05889 “). 

 

Milieu 

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. Indien u 

nog een bodemonderzoek moet verrichten, wijzen wij erop dat hieruit kan blijken dat mogelijk 

sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. De omgevingsvergunning treedt in dat 

geval pas in werking zodra is voldaan aan artikel 6.2c van de Wet algemene bepaling 

omgevingsrecht (Wabo).   

 

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

Omgevingsdienst West Holland (ODWH) dient een melding gedaan te worden door middel van het 

meldingsformulier (www.mdwh.nl). De ODWH beoordeelt of de partij grond mag worden toegepast 

op de geplande locatie. Voor het toepassen van meer dan 50 m
3 
schone grond dient een melding 

te worden gedaan via www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl.  

mailto:service.bowo@leiden.nl
http://www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl/
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Archeologie  

Indien archeologische resten worden aangetroffen, dient dit op grond van artikel 53 van de 

Monumentenwet onmiddellijk te worden gemeld aan de minister van OC&W, door tussenkomst van 

de unit Monumenten en Archeologie van de gemeente, tel. nr. 071-5167950.  

De vondst dient gedurende 6 maanden, te rekenen vanaf de datum van de melding, ter 

beschikking te worden gesteld of gehouden voor wetenschappelijk onderzoek. 

 

Overige vergunningen 

Hoewel in de omgevingsvergunning de meeste vergunningstelsels zijn geïntegreerd, kan het toch 

voorkomen dat u nog andere vergunningen nodig hebt. Zo is op grond van artikel 2.10 van de 

Algemene Plaatselijke Verordening voor het hebben van voorwerpen (keten, steigers, 

bouwmaterialen e.d.) op, in, over of boven de weg een afzonderlijke vergunning nodig. Volgens 

artikel 5.24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is ook voor het hebben van voorwerpen in, 

over of boven een openbaar water een afzonderlijke vergunning nodig. Deze vergunningen kunnen 

worden aangevraagd bij de cluster Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid,, telefoonnummer 071-

5165503, unit Parkeren, Markt en Water, postbus 495, 2300 AL Leiden.  

 

Inbraakgevoeligheid en omgeving 

Wij maken u er op attent dat inbrekers regelmatig bouwsteigers gebruiken om panden die 

verbouwd worden en de naastgelegen panden te betreden. Wij raden u daarom aan afdoende 

maatregelen te nemen tegen inbraak. Tevens adviseren wij u om uw omgeving te laten weten dat u 

gaat beginnen met de (ver)bouwwerkzaamheden. 

 

Meer informatie 

Nadere informatie is te verkrijgen bij het Servicepunt Bouwen en Wonen (telefoonnummer 14 071), 

bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur of via www.leiden.nl/contact. 

 

 

Hoogachtend, 

 

Burgemeester en wethouders van Leiden, 

namens dezen, 

 

 

 

 

 

 

 

 

W.P.M. Mulder 

Teammanager Omgevingsvergunningen 

 

 

Kopie aan Inbo bv, Postbus 967, 1000 AZ  Amsterdam 

http://www.leiden.nl/contact




   

Omgevingsvergunning 

(uitgebreide procedure) 

 

 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden 

 

gezien het verzoek  

ingediend door:  Stichting Topaz 

adres:  Nachtegaallaan 5 

postcode en woonplaats: 2225 SX  Katwijk 

ingekomen op:  30-08-2016 

geregistreerd onder nummer  Wabo 162707 / 2523119 OLO. 

 

waarbij een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

(Wabo) wordt gevraagd voor de locatie “Arthur van Schendelstraat (Churchillpark)”, voor het 

project: “nieuwbouw zorgwoningen met bijbehorende voorzieningen”. Deze aanvraag bestaat uit de 

volgende activiteit: 

 Het bouwen van een bouwwerk. 

 

overwegende: 

 

ten aanzien van de procedure 

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

medegedeeld dat deze vanaf  08-09-2016 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 09-12-2016 voor de duur van 6 weken ter inzage gelegd. Binnen 

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

 

ten aanzien van de activiteit bouwen 

De aanvraag ziet op het bouwen van een bouwwerk. Op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a. 

van de Wabo is voor deze activiteit een omgevingsvergunning vereist. Het bouwplan is getoetst 

aan het Bouwbesluit, de bouwverordening, redelijke eisen van welstand en het bestemmingsplan.   

 

Bouwbesluit (artikel 2.10, eerste lid, onder a van de Wabo) 

Op grond van artikel 2.10, eerste lid, onder a van de Wabo moet de omgevingsvergunning worden 

geweigerd indien niet aannemelijk is gemaakt dat het aangevraagde bouwwerk voldoet aan de 

voorschriften zoals opgenomen in het Bouwbesluit.  

 

U heeft aannemelijk gemaakt dat het bouwplan, onder constructieve voorwaarden, voldoet aan 

deze voorschriften. De voorwaarden zijn opgenomen bij het definitieve “BESLUIT”. 
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bouwverordening (artikel 2.10, eerste lid, onder b van de Wabo) 

Op grond van artikel 2.10, eerste lid, onder b van de Wabo moet de omgevingsvergunning worden 

geweigerd indien niet aannemelijk is gemaakt dat het aangevraagde bouwwerk voldoet aan de 

voorschriften zoals opgenomen in de bouwverordening.  

 

Op grond van artikel 2.5.30, eerste lid, van de bouwverordening moet indien de omvang of de    

bestemming van een gebouw daartoe aanleiding geeft, ten behoeve van het parkeren of stallen    

van auto’s in voldoende mate ruimte zijn aangebracht in, op of onder dat gebouw, dan wel op of    

onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort.     

    

De aanvraag betreft de nieuwbouw van zorgwoningen (verzorgingshuis). Door het nieuwbouwplan 

ontstaat er een parkeereis van 50,4  p.p. verminderd met  8,1 p.p. (bestaande situatie 

voetbalvelden) is 42 parkeerplaatsen. Het plan voorziet in het realiseren van 29  parkeerplaatsen 

en is derhalve in strijd is met artikel 2.5.30, eerste lid, van de bouwverordening.   

   

In artikel 2.5.30,  vierde lid, is bepaald dat burgemeester en wethouders ontheffing kunnen 

verlenen van  het  bepaalde in het eerste lid. De gepubliceerde en vastgestelde “beleidsregels 

parkeernormen Leiden” geven de mogelijkheid om in dit gebied (schil van Leiden) ontheffing te 

verlenen van de parkeereis op grond van artikel 4, lid d. 

 

Voor het gebied (schil van Leiden) geldt de parkeernorm van 0,7 p.p./wooneenheid voor verpleeg- 

en verzorgingshuizen. Verpleeg- en verzorgingshuizen kennen echter verschillende gradaties. De 

norm is opgebouwd uit verschillende aspecten zoals parkeervraag voor bewoners, personeel, 

bezoekers, zorggerelateerd bezoek e.d. De CROW parkeernorm (de norm die uitgangspunt is 

geweest voor de parkeernorm in de parkeernota) geeft aan dat er alleen globale parkeerkencijfers 

gegeven kunnen worden. Voor mensen uit een hoge zorg-klasse (met geen of nauwelijks autobezit 

en niet de vaardigheid tot het rijden van auto's) is de norm van 0,7 feitelijk te hoog. 

 

Artikel 4, lid d van de beleidsregels biedt de mogelijkheid om een lagere parkeernorm te hanteren 

op basis van onderzoek en praktijkervaringen, echter nooit lager dan de norm die gehanteerd 

wordt voor dezelfde functie in het gebied “binnenstad bij station”. In dit geval dus 0,5 

p.p./wooneenheid. 

 

Gebruikmakend van beleidsregel 4, lid d komt de parkeereis uit op minimaal 28 parkeerplaatsen 

(72 x 0,5 = 36 p.p. vermindert met 8,1 p.p., bestaande situatie voetbalvelden is 27,9 p.p.).  

 

Goudappel/Cofeng heeft een onderzoek (d.d. 25 februari 2016) uitgevoerd voor Topaz. (zie bijlage 

3 van de ruimtelijke onderbouwing). Zij komen tot de conclusie dat een uiteindelijke parkeereis van 

29 p.p. meer recht doet aan deze casus en dat met de realisatie van 29 parkeerplaatsen wordt 

voldaan aan de parkeereis. Wij stemmen in met die conclusie. 

 

Het is aannemelijk gemaakt dat het plan, met toepassing van artikel 2.5.30, vierde lid, van de 

bouwverordening, juncto artikel 4, lid d van de “beleidsregels parkeernormen Leiden”, voldoet aan 

de bouwverordening. 

 

 

 



   

omgevingsvergunning uitgebreid-257 

bestemmingsplan (artikel 2.10, eerste lid, onder c, van de Wabo)  

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 geldt de bestemming “Wonen met aanduiding maatschappelijk”. 

 

De activiteit bouwen is in strijd is met het genoemde bestemmingsplan, aangezien niet wordt 

voldaan aan artikel 8.1, lid e en artikel 8.2.1, lid d van de planvoorschriften. 

 

In artikel 8.1, lid e is bepaald dat de voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor wonen 

met de daarbij behorende voorzieningen, zoals maatschappelijke doeleinden ter plaatse van de 

aanduiding 'maatschappelijk' voor zover het de begane grondlaag betreft.  

 

Het plan voorziet in de nieuwbouw van een woonzorgcomplex over alle bouwlagen. 

 

In artikel 8.2.1, lid d is bepaald dat voorgevels van hoofdgebouwen ter plaatse van de aanduiding 

'gevellijn' dienen worden gebouwd. 

 

Het plan voorziet in het realiseren van een gebouw waarbij niet de gehele voorgevel is 

geprojecteerd in de ‘gevellijn’. De entree op de begane grond ligt 1,86 meter terug van de gevellijn. 

 

Uw aanvraag wordt mede aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor een activiteit als 

bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo (het gebruiken van gronden of bouwwerken 

in strijd met een bestemmingsplan).  

 

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 sprake is    

van een goede ruimtelijke onderbouwing (NL.IMRO.0546.OV00098-0301). De vorengenoemde    

ruimtelijke onderbouwing is als bijlage bij dit besluit gevoegd en maakt daarvan deel uit.   

   

Wij zijn van oordeel dat in deze situatie voldoende aanleiding bestaat om de vergunning voor de    

activiteit onder artikel 2.1, lid 1, sub c te verlenen 

 

welstand (artikel 2.10, eerste lid 1, onder d van de Wabo) 

Op grond van artikel 2.10, eerste lid 1, onder d van de Wabo mag de omgevingsvergunning alleen 

worden verleend indien het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk niet in strijd is met redelijke 

eisen van welstand. In de gemeente Leiden is de Welstandsnota gemeente Leiden 2014 van 

toepassing.  

 

Het bouwplan voldoet niet aan de in de welstandsnota opgenomen sneltoetscriteria en is daarom 

voorgelegd aan de Welstands- en Monumentencommissie Leiden (WML). De WML heeft in haar 

vergadering van 26-10-2016 geoordeeld dat het bouwplan niet in strijd is met redelijke eisen van 

welstand.  
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“Toetsingskader: Welstandsnota Leiden 2014, Gebied 10B Haagwegkwartier, terughoudend 

beheer.   

Welstandsadvies:  

Niet in strijd met redelijke eisen van welstand.  

Motivering:  

De heer Postma licht de wijzigingen toe naar aanleiding van de vorige bijeenkomst:  

- De entreeruimte is verhoogd naar 3,60m. 

- De horizontale band in het metswerk is rondom doorgezet en geaccentueerd met boven en 

onder een zwarte steen als voeg. 

- De garage heeft een invulling gekregen met “Braziliaans” (opengewerkt) metselwerk. 

- De balkons verspringen en lopen rond in het hof, en zijn uitgevoerd met bloembakken en een 

overkapping. 

- In de tuin komen gemetselde bloembakken.   

Daarmee is het plan akkoord.   

Voorwaarde:  

bemonsteren van materialen.” 

   

Wij hebben dit advies overgenomen en zijn daarmee van oordeel dat het bouwplan niet in strijd is 

met redelijke eisen van welstand.  

 
 

Wij zijn van oordeel dat de vergunning voor de activiteiten “Het bouwen van een bouwwerk” en  

“Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan” kan worden 

verleend. 

 

BESLUIT 
 

Burgemeester en wethouders besluiten:   

1. af te wijken van het bepaalde in artikel 2.5.30, eerste lid, van de bouwverordening  

met toepassing van artikel 2.5.30, vierde lid, van de bouwverordening, juncto artikel 4, lid d van 

de “beleidsregels parkeernormen Leiden” en akkoord te gaan met de realisatie van 29 

parkeerplaatsen. 

2. de omgevingsvergunning te verlenen voor de locatie “Arthur van Schendelstraat 

(Churchillpark)”, voor het project: “nieuwbouw zorgwoningen met bijbehorende voorzieningen”. 

Deze aanvraag bestaat uit de volgende activiteit: 

 Het bouwen van een bouwwerk. 

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

 

aan deze vergunning de volgende voorwaarden te verbinden: 

 constructie: 

De hieronder genoemde gegevens (constructieberekeningen) dienen ten laatste drie weken  

(21 kalenderdagen) voor de aanvang van de desbetreffende werkzaamheden ter beoordeling 

aan burgemeester en wethouders, via het Omgevingsloket Online te worden ingediend. Voor 

aanvang van deze werkzaamheden moeten deze stukken door de gemeente Leiden 

beoordeeld zijn. 
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- Gegevens en bescheiden met betrekking tot belastingen en belastingcombinaties (sterkte 

en stabiliteit) en de uiterste grenstoestand van alle (te wijzigen) constructieve delen van het 

bouwwerk alsmede van het bouwwerk als geheel.  

- Een aanvullende beschouwing wordt ingediend aangaande de afdracht van de horizontale 

belastingen op de funderingsbalken en de palen. 

Voorwaarden bouwveiligheidsplan: 

- Een bouwveiligheidsplan en een plan aangaande de bereikbaarheid en toegankelijkheid van 

de bouwplaats, volgens de Ministeriële regeling omgevingsrecht; hoofdstuk 2, art. 2.4, met 

de volgende onderdelen: 

- Eén of meerdere tekeningen waaruit de inrichting van de bouwplaats blijkt; 

- Gegevens over de toe te passen bouwmethodiek en de toe te passen materialen, materieel, 

hulp- en beveiligingsmiddelen bij de bouwwerkzaamheden; 

- De uitgangspunten voor een monitoringsplan ter voorkoming van schade aan naburige 

belendingen, waaronder: 

- Een rapport aangaande de te verwachten invloed van trillingen op de belendingen ten 

gevolge van sloop-, hei- of andere werkzaamheden inclusief de invloed van het 

manoeuvreren van materieel; 

- Een rapport aangaande het te verwachten geluidsniveau bij belendingen ten gevolge van 

werkzaamheden en een voorstel voor het meten van geluid bij de belendingen; 

- Een monitoringsplan. De gegevens die beschikbaar komen tijdens het monitoren dienen 

binnen 24 uur te worden aangeleverd; 

- Een inventarisatie van de funderingen in de omgeving; 

- Een inventarisatie van de gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstand; 

- Een tekening met te monitoren hoogtepunten en grondwaterstanden; 

- Een monitoringsplan voor de hoogtemeetpunten, het freatische en diepe grondwater, 

kabels en leidingen met daarin opgenomen de kritische waarden. 

- Indien sprake is van een tijdelijke bouwput voor het kunnen maken van een onder 

maaiveld gelegen bouwdeel: 

- De hoofdopzet van de verticale bouwputafscheiding en de bouwputbodem; 

- Een bouwputtekening en -berekening met daarin vermeld de maaiveldbelastingen; 

- Een berekening van de veiligheid tegen opbarsten van de bouwputbodem; 

- Een bemalingsplan met debietberekening, een berekening van de invloed van de bemaling 

op de grondwaterstanden in de omgeving en een voorstel voor een pompproef; 

- Indien geen spanningsbemaling wordt toegepast, een berekening van het debiet en een 

opgave van de waarde waarbij het verticale watertransport als onaanvaardbaar groot moet 

worden beschouwd. Dit met het oog op mogelijk aanwezige perforaties naar dieper 

gelegen grondwater; 

- Een uitvoeringsplan en een controle- en begeleidingsplan voor de bemaling; 

- Een berekening van de optredende zettingen van belendende bouwwerken en kabels en 

leidingen als gevolg van de werkzaamheden, inclusief die welke door heiwerkzaamheden 

worden veroorzaakt. 

Aanvullend: 

- Er wordt dringend aanbevolen om de aanbevelingen van het Compendium Aanpak 

Constructieve Veiligheid te hanteren bij het indienen van constructieve stukken; 

- De Ministeriële Regeling Omgevingsrecht 2010 (MOR) paragraaf 2.2 artikel 2.7 is van 

toepassing op de nader in te dienen gegevens. 
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 welstand: 

voorafgaand aan de werkzaamheden dienen monsters van de materialen ter beoordeling 

voorgelegd te worden aan de Welstands- en Monumentencommissie Leiden (WML), door 

tussenkomst van het team omgevingsvergunningen. 

 

mededelingen 

 constructie: 

- Voor de eisen aangaande trillingen aan belendingen gelden minimaal de eisen conform SBR 

richtlijn A 

- Het optreden van schade of ernstige hinder van de omgeving dient zo veel mogelijk te 

worden voorkomen; 

- Als grens voor geluidhinder kunnen de waarden die worden gegeven in de Circulaire 

Bouwlawaai 2010 van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu worden gehanteerd; 

- Extra scheurvorming van bouwwerken in de omgeving kan niet worden uitgesloten. 

Redelijkerwijs is niet te verwachten dat dit leidt tot het niet voldoen aan het Bouwbesluit van 

betrokken panden. Het ontstaan van schade is mogelijk. Het verlenen van de vergunning 

houdt niet in dat de gemeente Leiden hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld; 

- Indien één of meerdere van de eisen wat betreft trillingen en geluidshinder worden 

overschreden moeten de veroorzakende werkzaamheden direct worden gestaakt en moet 

de inspecteur van het team bouwtoezicht van de gemeente Leiden zo spoedig mogelijk op 

de hoogte worden gesteld. De werkzaamheden mogen pas weer worden hervat na 

goedkeuring van de gemeente Leiden van de voorgestelde maatregelen; 

 

authentiek adres 

De vergunning wordt verleend voor het volgende authentieke adres: Arthur van Schendelstraat 

 

bijgevoegde documenten 

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

 aanvraagset 2523119_1472539950578_OLO10095-160823-aanvraagsetBB160927.pdf 

ingediend op 30-08-2016 

 ventilatieberekening 2523119_1472540083866_75540_Ventilatieberekening_ 

20160728BB161129.pdf ingediend op 30-08-2016 

 EPC berekening 2523119_1472540154089_75540RPW003-RML-EPCBB161129.pdf  

ingediend op 30-08-2016 

 rapport 2523119_1472540238236_OLO10095-160701-DO-installatiesBB161006.pdf  

ingediend op 30-08-2016 

 Constructie verzendlijst 2523119_1472540293552_DL-PBT-715069_ 

documentenlijstBB161109.pdf ingediend op 30-08-2016 

 Constructietekening bg 2523119_1472540337363_PBT_TopazO_tekeninge_26-08-

2016BB161109.pdf ingediend op 30-08-2016 

 Constructieve uitgangspunten 2523119_1472540377841_R-715069-OV-001_A_ 

uitgangspuntenBB161019.pdf ingediend op 30-08-2016 

 Constructie geotechnisch advies 2523119_1472540404388_Van_Dijk_-_geotechnisch_ 

adviesBB161109.pdf ingediend op 30-08-2016 

 OLO 2523119_1472540602226_papierenformulier.pdf ingediend op 30-08-2016 

 archeologische vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende 

fase) 2523119_1474637201183_OLO10095-Topaz-archeologieBB161007.pdf  
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ingediend op 26-09-2016 

 rapport verkennend en aanvullend bodemonderzoek 2523119_1474637358345_OLO10095-

Topaz-grondonderzoekenBB161129.pdf ingediend op 26-09-2016 

 onderbouwing parkeereis 2523119_1474637575509_Onderbouwing_parkeereis_ 

TopazBB161007.pdf ingediend op 26-09-2016 

 checklist veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012 2523119_1474637714004_Checklijst-

veilig-onderhoudBB161129.pdf ingediend op 26-09-2016 

 aanvullingenbrief 2523119_1474637767594_NOT10095-160923-aanvullingen_ 

BABB161006.pdf ingediend op 26-09-2016 

 definitief ontwerp voetbalvelden 2523119_1474638188130_10095_TOPAZ_DO-160923_ 

updateBB161027.pdf ingediend op 26-09-2016 

 tekeningenlijst aanvullingen 2523119_1474884638129_OLO10095_160923_aanvullingen-

tekBB161006.pdf ingediend op 26-09-2016 

 rapport bouwbesluittoetsing 2523119_1474901475310_OLO10095_160923_aanvullingen-

bbtoetsBB161006.pdf ingediend op 26-09-2016 

 notitie 2523119_1475575305625_OLO10095-161004-bouwveiligheidsplanBB161006.pdf 

ingediend op 04-10-2016 

 aanvullingen tekeningen 2523119_1479303916511_OLO10095_161110_aanvullingen-

tekBB161129.pdf ingediend op 16-11-2016 

 terreininrichting 2523119_1480327848218_OLO_10095_aanvulling_B5-002BB161129.pdf 

ingediend op 28-11-2016 

 tekeningen brandveiligheid_2523119_1482313567748_OLO_10095_161221_brandweer.pdf 

ingediend op 21-12-2016 

 memo brandweer_ 2523119_1482313610789_MEM10095-161221-brandweer_olo.pdf 

ingediend op 21-12-2016 

 Ruimtelijke onderbouwing (NL.IMRO.0546.OV00098-0301) 

 

Inwerkingtreding 

Deze vergunning treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de termijn van 6 weken,  

gerekend vanaf de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. Indien tijdens genoemde 

termijn van 6 weken bij de rechtbank een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, dan 

treedt deze beschikking niet eerder in werking dan nadat op het verzoekschrift is beslist. 

 

Zolang een vergunning niet onherroepelijk is, kan deze worden ingetrokken (na indiening van een 

beroepschrift). Als de vergunning nog niet onherroepelijk is en u start met de vergunningplichtige 

werkzaamheden, dan doet u dat op eigen risico. 

 

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. 
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Burgemeester en wethouders van Leiden, 

namens dezen, 

 

 

 

 

 

 

 

W.P.M. Mulder 

Teammanager Omgevingsvergunningen 

 

 

Leiden d.d. 23-01-2017 

 


