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Aan: 
Gemeente Alphen aan den Rijn 
Afdeling vergunningen 
 
 
 

Alphen aan den Rijn, 9 juni 2020 
 
 
 
 
Betreft: Bezwaar vergunning aanvraag V2020/421 in-/uitrit Staalweg 4 – Alphen aan 
den Rijn 
 
 
 
L.s. 
 
Leefbare Omgeving HeimansWetering (LOHW), een belangengroep van ca. 500-800 
huishoudens in de Schepenbuurt en omliggende woonwijken, maakt formeel bezwaar 
tegen de nieuwe aanvraag voor een inrit bij het voormalig Bos Beton terrein, Staalweg 4 
– Alphen aan den Rijn v2020/421. 
 
LOHW is op de hoogte dat een eerdere aanvraag voor een in-/uitrit (v2020.098) welke 
inmiddels door de gemeente is geweigerd conform artikel 2.12, lid 2 lid d van de A.P.V. 
(Het openbaar groen daardoor op onaanvaardbare wijze wordt aangetast), en inmiddels 
is de weigering onherroepelijk. Zie onderstaand in blauw de tekst van de motivering 
besluit. 
 
De motivatiepunten van LOHW op het plaatsen van een in-/uitrit, zijn specifiek gericht 
op de volgende punten: 
 

1. Eerdere gelijke aanvraag is door de gemeente Alphen aan den Rijn 
onherroepelijk geweigerd. Zie aanvraag v2020.098; 

2. De beeldbepalende bomenlaan zal ernstig verstoord worden. Inschatting is dat er 
8 tot 10 bomen zullen moeten verdwijnen; 

3. Het aanbrengen van een in-/uitrit ter ontsluiting van het voormalige Bos Beton 
terrein brengt een verhoogde verkeersintensiteit van personen- en 
vrachtverkeer met zich mee waarop de Staalweg niet is berekend; 

4. Extra in-/uitrit midden op de Staalweg is mede gezien de  
fietsverkeerbewegingen van recreanten en leerlingen van het naastgelegen 
Wellant college ongewenst en gevaarlijk; 

5. Het bestaande industrieterrein is verouderd en past niet meer in de stedelijke   
bebouwing van de omliggende wijken. Inmiddels is veel van de oorspronkelijke 
industrie vervangen door sportschool, kantoren,  auto- en detailhandel. Waarom 
de vestiging van industrie-/distributie nu weer stimuleren? 
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LOHW concludeert dat naast artikel 2.12, lid 2 lid d van de A.P.V. ook de lid a (Daardoor 
het verkeer op de weg in gevaar wordt gebracht; en en lid c (Het uiterlijk aanzien van de 
omgeving op onaanvaardbare wijze wordt aangetast) van toepassing is. 
 
De bewoners, verenigd in LOHW, maken ernstig bezwaar tegen het verlenen van deze 
vergunning aanvraag en stellen de gemeente, alsmede de aanvrager van de vergunning, 
nu reeds aansprakelijk voor alle eventuele vervolgschade mocht  deze vergunning 
alsnog worden verleend. 
 
Vertrouwende U met deze informatie voldoende te hebben ingelicht, 
 
 
hoogachtend, 
 
 
J. Teeuwen, coördinator LOHW* 
e-mail: lohw20@gmail.com 
 
 
MOTIVERING BESLUIT 
“De aanvraag is getoetst aan de beoordelingscriteria die zijn opgenomen in artikel 
2.18 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna Wabo). 
– Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 
2.2 kan de omgevingsvergunning slechts worden verleend of geweigerd op de 
gronden die zijn aangegeven in de betrokken verordening. 
 Artikel 2:12 A.P.V. Maken, veranderen van een uitweg 
Lid 2 de omgevingsvergunning wordt door het college geweigerd indien: 

a) Daardoor het verkeer op de weg in gevaar wordt gebracht; 
b) Dat ten koste gaat van een openbare parkeerplaats; 
c) Het uiterlijk aanzien van de omgeving op onaanvaardbare wijze wordt 

aangetast; 
d) Het openbaar groen daardoor op onaanvaardbare wijze wordt aangetast. 

De nieuw te realiseren uitrit gaat ten koste van het openbaar groen. Voor de aanleg 
van deze in-/uitrit dienen bomen gekapt te worden. 
Gelet op het bovenstaande  hebben wij besloten de gevraagde omgevingsvergunning 
te weigeren conform artikel 2.12, lid 2 lid d van de  A.P.V.” 
 
 
 
 
*) De leden van LOHW zijn de volgende woongroepen/organisaties en verenigingen: Groenoord, Maak Het 
Hart niet Hard, M. Klompéstraat, M. Houtmanstraat, Schepenbuurt/Weteringpark, Stromenwijk (huurders), 
Vliestroom, Wielingen en Wellant college 
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