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Verzoek tot voorlopige voorziening bij de omgevingsvergunning voor het 

aanleggen van een in- en uitrit ter hoogte van Staalweg 4, Alphen 
aan den Rijn V2020/421 

 

 

Aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector bestuursrecht te Den Haag, Postbus 20302, 

2500 EH  Den Haag. 

 

 

 

 

Alphen aan den Rijn, 29 oktober 2020 

 

 

Betreft: reactie op verweerschrift van de gemeente Alphen aan den Rijn naar aanleiding van ons 

verzoek tot voorlopige voorziening ten aanzien van het besluit van de gemeente Alphen aan den Rijn 

tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een in- en uitrit ter hoogte 

van Staalweg 4, Alphen aan den Rijn besluit V2020/421 

 
 
 
Edelachtbare heer / vrouwe, 
 
Hierbij wil ik graag reageren op het verweerschrift van de gemeente Alphen aan den Rijn dd 
22 oktober 2020 en door mij ontvangen via uw Rechtbank dd 27 oktober 2020. Daarnaast 
wil ik hierbij graag reageren op de aanvullende brief van de gemeente die ik op 28 oktober 
mocht ontvangen, maar daarover later. 
 
Ten aanzien van het verweerschrift is het mij onduidelijk of door Mw H. Zelmate namens de 
Burgemeester en Wethouders van Alphen aan den Rijn is ingezonden of op persoonlijke 
titel. De brief is namelijk niet B&W ondertekend. 
 
Daarnaast heb ik met verbazing moeten constateren dat de gemeente Alphen aan den Rijn 
het verweerschrift van 22 oktober niet heeft gedeeld met mij, als indiener van het bezwaar 
of als vertegenwoordiger van een bewonersgroep/belanghebbenden. 
 
Gemeente spreekt mij aan als persoonlijk belanghebbende, maar weet wel te melden dat ik 
lid ben van een bewonersgroep. Ook nu weer worden we geconfronteerd met het feit dat 
we geen juridische status hebben als groep. Formeel is dit een terecht punt. Aan de andere 
kant is het echter zo dat de gemeente Alphen aan den Rijn met ons in gesprek is en ons in 
die gesprekken bijzonder graag als vertegenwoordigende groep ziet.  
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Zo ben ik projectlid van de groep Leefbare Omgeving HeimansWetering. Dit project is 
onderdeel van de activiteiten van BP Schepenbuurt organisatie, welke bekend en gekend is 
bij de gemeente Alphen aan den Rijn. Naast de reguliere afspraken krijgt BP Schepenbuurt 
jaarlijks een subsidie ter dekking van kosten welke gemaakt worden. Ook weer een teken 
dat de gemeente ons graag als groep erkent. 
Tenslotte is het vreemd wat dit onderwerp betreft dat de gemeente een actief beleid voert 
ten aanzien van participatie van inwoners, het conform bovenstaande juist stimuleert dat 
men dat als groep doet. Maar nu er een conflict dreigt juist het niet hebben van een 
juridische status aanvoert. Hoe kan een groep dan bezwaar maken? 
 
Ik laat dit argument van de gemeente verder graag ter beoordeling aan de Rechtbank en zal 
hier verder reageren als persoonlijke belanghebber, in de wetenschap dat ik daarmee de 
mening verkondig van een grote bewonersgroep en andere belanghebbenden.  
 
Het is belangrijk te weten dat de gemeente ons als bezorgde bewoners, op 9 oktober tijdens 
een Teams meeting met oa. S. Brandt geadviseerd heeft om in het kader van bezwaarmaking 
tegen de goedgekeurde vergunning in-/uitrit Staalweg een pro forma bezwaarschrift in te 
dienen alsmede een voorlopige voorziening bij de Rechtbank. 
 
In dat kader zijn wij kortgeleden een petitie gestart die de mening peilt van bewoners over 
de veiligheid van de Staalweg na het realiseren van de in- uitrit. Inmiddels hebben al meer 
dan 230 bewoners de petitie ondertekend en ook hun ongenoegen laten blijken over de 
bomenkap en het feit bewoners niet of nauwelijks worden geïnformeerd. 
 
Vanuit deze persoonlijke titel, maar ook als vertegenwoordiger van 
bewonersgroep/belanghebbenden wil ik nog kort ingaan op de bijlage 1 die door de 
gemeente wordt aangedragen. Het is mij volslagen onduidelijk waarom deze bijlage is 
toegevoegd. Het betreft een brief van de bewonersorganisatie van de Stromenwijk. Deze 
brief is ons bekend, in het kader van gemeenschappelijke belangen voor een leefbare 
omgeving Heimanswetering. In deze brief lees ik niets over de in- uitrit zelf. Deze brief gaat 
over het plan van de gemeente over een chemische centrale op een bedrijventerrein 
middenin een woonwijk. Mijns inziens een voorbeeld van de plannenmakerij van de 
gemeente Alphen aan den Rijn waar niet, slecht of tegenstrijdig over wordt 
gecommuniceerd. 
 
Dat ik deze procedure op persoonlijke titel ben gestart heeft alles te maken met het feit dat 
we formeel nog niet als groep bewoners georganiseerd zijn. Het bezwaar moest dus onder 
persoonlijke titel ingediend worden en de aanvraag voor voorlopige voorziening eveneens. 
Feitelijk echter weten wij ons gesteund door een enorm groot gedeelte van de bewoners in 
de omgeving van het HeimansWetering terrein. Zie onder andere de eerdergenoemde 
petitie. 
 
In de inleiding van de brief gaat de gemeente in op de motivatie van de in- uitrit als een 
gebiedsontsluitingsweg. Deze ontsluiting is er echter al en is daarmee niet noodzakelijk. 
Daarnaast wordt op de Staalweg de genoemde maximum snelheid van 50 km per uur niet 
gehandhaafd door de gemeente. Op de snelheid die daar gebruikt wordt heeft de gemeente 
dus niet of nauwelijks zicht. In een van de vele gesprekken die ik, samen met mijn 



Pagina 3 van 6 
 

medebewoners, met de gemeente hebben gehad hebben wij onze zorg uitgesproken over 
de verkeersveiligheid. Deze zorg bij ons mag bij de gemeente dus gevoeglijk als bekend 
worden beschouwd.  
De gemeente geeft blijk van veel begrip voor de eigenaar en de behoefte om het terrein 
efficiënt in te richten. Dat begrip heb ik ook. Echter, in de eerdergenoemde gesprekken met 
de gemeente hebben de wethouder en de ambtenaren waarmee wij in gesprek waren mij 
verzekerd dat ook naar de belangen van de omgeving zouden worden gekeken en dat de 
bewoners daar zeker bij betrokken zouden worden. Dit nu, is wederom niet gebeurd: na een 
eerste weigering van de gemeente om de aangevraagde vergunning goed te keuren is een 
tweede aanvraag die, voor zover wij de documenten konden bemachtigen, inhoudelijk 
amper verschilt van de eerdere, wel goedgekeurd door de gemeente. Het was wrang voor 
ons dat het bericht van de goedkeuring aan ons toegestuurd werd door de gemeente 2 
dagen nadat ik, met de medeondertekenaars, weer een prettig gesprek had gevoerd met de 
gemeente over samenwerken en samen optrekken op weg naar een leefbaarder Alphen. 
 
Aan deze plotselinge snelheid wil ik toevoegen dat de verzoek voorlopige voorziening naar 
de rechtbank is verzonden via fax op dinsdag avond 13 oktober, voordat de bomen 
ongeoorloofd gekapt waren. De kap heeft plaats gevonden op woensdag 14 oktober in de 
vroege ochtend. 
De gemeente is door de bewonersgroep geïnformeerd dat een voorlopige voorziening is 
ingediend en een pro forma bezwaarschrift. 
 
Vanuit ons bewonerscollectief hebben we de gemeente hierop aangesproken. Als reactie 
hierop kregen wij te horen dat de eigenaar op eigen houtje over was gegaan tot het kappen 
van de bomen. 
 
 
In het navolgende wil ik de verweren van de gemeente graag in dezelfde volgorde 
behandelen. 
 
 
Grond 1: het realiseren van de in- uitrit is onomkeerbaar 
Ik heb inderdaad gesteld dat hier een grond van onomkeerbaarheid zit. Deze grond wordt 
niet weggenomen door simpel te stellen dat de inrit weer weg te nemen is. Dat zal dan 
namelijk pas gebeuren, nu hij er eenmaal is, als blijkt dat ik / wij gelijk hebben gehad en dat 
de verkeersveiligheid in het geding is. Hoeveel ongelukken dat zal vergen weet ik natuurlijk 
niet, maar ik weet wel, zie de bijlage die ik eerder heb gestuurd in verband met onderhavige 
procedure, dat er dan al veel schade aan de dijk zal zijn ontstaan.  
 
Vervolgens stelt de gemeente dat de goedkeuring van de vergunning aanvraag is getoetst 
aan alle voorwaarden, waaronder de verkeersveiligheid. Hier is door de gemeente geen 
bijlage toegevoegd. Ik heb dan ook gronden om te vermoeden dat de toetsing slechts zeer 
marginaal heeft plaatsgevonden. In andere gemeentelijke plannen met onze wijk en de 
directe omgeving (ontwikkeling Noordrand en Gnephoek) heeft de gemeente ook zelf 
aangegeven dat de ontsluiting de omgeving grondige aandacht behoeft aangezien deze nu al 
onveilig is. Dit kwam eveneens in onze recente gesprekken met de gemeente (wethouder en 
ambtenaren) aan de orde. De resultaten van deze toetsing zou ik dan ook graag ontvangen 
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van de gemeente samen met de overwegingen die de gemeente hierover heeft gehad op 
weg naar de goedkeuring van de vergunning.  
Vanuit ons bewonerscollectief hebben wij eveneens contact met de dichtbijgelegen school 
waar eveneens met argusogen gekeken wordt naar de verkeersonveilige situatie die aan het 
ontstaan is door de in- uitrit. 
 
 
Grond 2: een gelijkluidende vergunning is in eerste instantie geweigerd  
Het blijft heel vreemd te moeten constateren dat de gemeente in eerste instantie strikte 
toepassing van de regels hanteert en dat dit leidt tot een weigering van de vergunning 
aanvraag en vervolgens, na overleg met de eigenaar (!) tot een goedkeuring. Waarom de 
hernieuwde ongewijzigde aanvraag vervolgens goedgekeurd wordt blijkt niet en zorgt ervoor 
dat grond 2 volledig geldig blijft. 
Het toekennen van vergunning hoort uitgevoerd te worden onder hantering van de regels. 
En als deze regels vervolgens door een gesprek met de vergunning aanvrager ineens niet 
meer gevolgd hoeven te worden is een uitleg van de redenen daartoe zeer op zijn plaats. 
Van deze uitleg zie ik in het verweerschrift niets terug. 
 
 
Grond 3: zodra de werkzaamheden starten worden nieuwe bomen gekapt  
Van belang is hier dat de eigenaar bij het kappen van de bomen zelf, zonder overleg en in 
tegenspraak met de vergunning is overgegaan. Over compensatie en herplanting is ook nog 
niets duidelijk. De bomenrij vertegenwoordigd een karakteristiek uitzicht in Alphen aan den 
Rijn en tegen de bomenkap is ook vanuit de politiek al veel weerstand gekomen. 
 
 
Grond 4: uitgevoerde werkzaamheden aan de Staalweg zorgen voor schade aan een 
unieke rij bomen 
Het is lastig te begrijpen wat de gemeente bedoelt met de zinsnede “… een toezichthouder 
van de gemeente toezicht gaat houden op het aanleggen van de in-uitrit. Dit houdt tevens in 
dat de toezichthouder in de gaten houdt dat er geen schade wordt veroorzaakt aan de 
bomen.” Deze toezichthouder heeft dus gemist dat er kort na het verlenen van de 
vergunning gelijk door de eigenaar, in weerwil van de afspraak dat de gemeente hiervoor 
zou zorgen, over is gegaan tot het kappen. 
Het verweer op grond 4 mist dus eveneens iedere grond. 
 
 
Grond 5: de werkzaamheden zorgen voor schade aan de dijk die niet te herstellen is  
Voor het verweer van de gemeente haalt mw Zelmate een besluit van het 
Hoogheemraadschap aan. Uit dit stuk blijken evenwel alleen overwegingen ten aanzien van 
het wateroppervlak. Lees hiervoor uit deze stukken die als bijlage zijn opgenomen in het 
verweer van de gemeente.  
Het besluit van Hoogheemraadschap betreft niet de aanvraag voor een in-/uitrit. Dat is ook 
niet vreemd want de dijk is eigendom van de gemeente. De gemeente had deze 
overwegingen mee moeten nemen in de besluitvorming over de aangevraagde vergunning. 
Hierover heb ik echter nog niets gelezen waardoor het verweer op grond 5 eveneens 
slagkracht mist. 
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Grond 6: grote verkeershinder voor het verkeer wat momenteel gebruik maakt van de 
Staalweg.  
De genoemde grond in mijn verzoek gaat niet over de verkeershinder van het verrichten van 
de werkzaamheden, maar over de verkeershinder en de onveiligheid die ontstaat door het 
realiseren van de in-/ uitrit halverwege de Staalweg, terwijl deze weg al ruim 40 jaar naar 
tevredenheid gebruikt wordt door een grote groep bewoners en andere belanghebbenden. 
Hierover heb ik al eerder in deze reactie mijn opmerkingen gemaakt.  
Van deze hinder heb ik, maar tevens alle bewoners en belanghebbenden uiteraard wel 
degelijk last en straks ook nog op dagelijkse basis. Het belang van een veilige woonomgeving 
lijkt mij van evident belang. 
Verder het is niet duidelijk waarom de gemeente zo gemakkelijk kan oordelen over de 
ontwikkeling van de intensiteit van het verkeer op de Staalweg als gevolg van het 
ontwikkelen van het bedrijventerrein, zeker omdat niet bekend is welke bedrijven 
voornemens zijn zich hier te gaan vestigen. In de eerdergenoemde gesprekken met 
Wethouder en Gemeente was de gemeente Alphen het nog met ons eens dat dit een serieus 
aandachtspunt is. 
 
Ik hoop dat ik hiermee het spoedeisende karakter van de voorlopige voorziening heb kunnen 
aantonen. In het kort enerzijds doordat de tegenargumenten van de gemeente geen hout 
snijden én in tegenspraak zijn met eerder handelen en uitspraken van andere gemeente 
vertegenwoordigers en anderzijds omdat hier weer erg gemakkelijk met het belang van 
bewoners wordt omgegaan. 
 
 
Op 28 oktober ontving ik via de Rechtbank een afschrift van de brief die mw Zelmate op 26 
oktober naar de Rechtbank heeft gestuurd. In deze brief geeft zij aan aanvullende stukken 
op te vragen bij het Hoogheemraadschap van Rijnland in verband met een 
bezwaarprocedure voor het aanbrengen van een dam. Hierover wil ik nog graag een paar 
punten toevoegen aan de brief: 

- Onze zorg gaat niet over het mogelijk beschadigen van de dam, de zorg gaat over het 
beschadigen van de dijk veroorzaakt door vrachtwagens die halverwege de smalle 
Staalweg een scherpe bocht moeten maken van minder dan 90 graden. Een 
onderwerp waar het Hoogheemraadschap, zoals eerder betoogd, zich niet over 
uitlaat. 

- Door mw Zelmate wordt aangegeven dat ik dit bezwaar heb gemaakt bij het 
Hoogheemraadschap. Dit is echter onjuist, dit waren twee andere buurtgenoten 
waarvan de J. Teeuwen nu ook deze brief mede heeft ondertekend. Het is echter 
interessant om te zien dat wij ook nu weer, terecht, worden aangemerkt als een 
groep. 

- De gemeente vraagt in de brief om een aantal dagen tijd om de opgevraagde stukken 
te ontvangen en te kunnen gebruiken in de procedure. Uit de bijlage met de 
uitspraak van het Hoogheemraadschap die in het verweer van de gemeente is 
bijgesloten blijkt echter al dat deze stukken niet van belang zijn in de 
bezwaarprocedure waar deze aanvraag voorlopige voorziening zicht op richt. Het lijkt 
mij dat een gunning van enkele dagen hierdoor een onnodig verzoek is. 
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Tot slot wil ik opmerken dat ik, samen met de bewonersgroep/belanghebbenden ons 
houden aan de oorspronkelijke ingediende voorlopige voorziening. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Hoogachtend, 

 

(handtekening) 

MJM van Lieshout 

Windjammer 12 

2401 MR  Alphen aan den Rijn 
 
Medeondertekend door vertegenwoordigers van bezorgde bewoners Leefbare Omgeving 
HeimansWetering 
Dhr. J. Teeuwen 
Dhr. E.J.W. Egberts 
Dh. M.J.M. van Lieshout  
 
 
Distributie per mail via de griffie van de gemeente Alphen aan den Rijn naar: 

• B&W Alphen aan den Rijn 

• mw. mr. A. Habets-Brunt 
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