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ONDERWERP 
Camplaan 40, omgevingsvergunning kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang 
 
SAMENVATTING 
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor een inpandige verbouwing en het 
gebruik van de eerste en tweede verdieping van het pand op het perceel Camplaan 40 ten 
behoeve van een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Naar aanleiding van de 
ontwerp omgevingsvergunning zijn zienswijzen ingediend. De zienswijzen geven geen 
aanleiding de omgevingsvergunning te weigeren.  
 
JURIDISCH EN BELEIDSKADER 

Het geldende bestemmingsplan “Centrum en omgeving” bepaalt dat voor dit pand in de 
verdiepingslagen uitsluitend wonen is toegestaan. 

Voor wat betreft het afwijken van het bestemmingsplan zijn de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het Besluit omgevingsrecht (Bor) van 
toepassing. Het college is bevoegd de benodigde omgevingsvergunning te verlenen. 
Er is geen verklaring van geen bedenkingen van de raad vereist. 

Voor wat betreft het inpandig verbouwen is de Wabo van toepassing en is toetsing 
aan het Bouwbesluit vereist. 
Het college kan de omgevingsvergunning slechts weigeren als de activiteit (bouwplan) in 
strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Niet kan worden volstaan met de constatering 
dat het plan niet voldoet aan het bestemmingsplan. Naast de belangen van de aanvrager 
moeten ook de belangen van omwonenden worden meegewogen. Het gaat hierbij om alle 
ruimtelijk relevante belangen die door dit plan zouden kunnen worden aangetast. In dit geval 
kan met name worden gedacht aan verkeer en (geluid)overlast. 
Voor de omgevingsvergunning voor het afwijken van de bestemming en het bouwen wordt 
de reguliere procedure gevolgd. Deze procedure kent een afhandelingstermijn van 8 weken 
met de mogelijkheid deze termijn met zes weken te verdagen. Als niet binnen de termijn 
beslist is, dan is de omgevingsvergunning van rechtswege verleend. 
Voor het brandveilig gebruik van het pand en voor het gebruik van de verdiepingen voor 
kinderopvang en buitenschoolse opvang zijn op grond van respectievelijk de Wabo, het 
Bor en de Wet kinderopvang aparte vergunningen nodig. Deze zijn nog niet aangevraagd. In 
dit voorstel wordt daar verder niet op ingegaan. 
 
BESLUIT B&W 
1. Een omgevingsvergunning te verlenen voor een inpandige verbouwing en het gebruik 

van de eerste en tweede verdieping van het pand op het perceel Camplaan 40 ten 
behoeve van een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang; 

2. Dit besluit ter kennisname te brengen van de commissie Ruimte (C-stuk). 
 
AANLEIDING 
Het perceel ligt in het plangebied van bestemmingsplan “Centrum en omgeving” en heeft 
de bestemming “Gemengd – 8”. Op deze bestemming zijn blijkens de planvoorschriften 
wonen, kantoren en maatschappelijke doeleinden toegestaan. Een kinderdagverblijf en 
naschoolse opvang vallen onder maatschappelijke doeleinden. In de planvoorschriften is 
echter de regel opgenomen dat in de verdiepingslagen uitsluitend wonen is toegestaan. 
De begane grond is inmiddels in gebruik als kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Op 
dit moment zijn er 25 kinderen voor de kinderdagopvang en 13 kinderen voor buitenschoolse 
opvang. Het gaat nu om het gebruik als zodanig van de eerste en tweede verdieping in 
afwijking van het bestemmingsplan; daarvoor is een omgevingsvergunning aangevraagd. 
 
Nog voor de aanvraag is ingediend, in de zomer van 2018, heeft dit plan tot bezorgde 
reacties van omwonenden geleid. Om die reden is de gelegenheid gegeven zienswijzen in te 
dienen over dit voornemen nog voordat de aanvraag is ingediend. 
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De zienswijzen zijn als bijlage bijgevoegd. 
 
Op verzoek van de commissie Samenleving is de aanvraag met de juridische afwegingen 
van het college, nadat de aanvraag op 29 maart 2019 was ingediend, voorgelegd aan de 
commissie Ruimte voor het verkrijgen van een zienswijze. Op 9 mei is de aanvraag 
behandeld in de vergadering van de commissie Ruimte. Hierbij is door de initiatiefnemer en 
door omwonenden ingesproken. 
 
Mediation 
Naar aanleiding van de vergunningaanvraag is een mediationtraject gestart. De mediation 
vindt plaats tussen de aanvrager van de vergunning en een vertegenwoordiger van de 
omwonenden. Namens de gemeente heeft het hoofd van de afdeling Bouw- en 
woningtoezicht als toehoorder aan een aantal van de gesprekken deelgenomen. Inzet van 
de mediation is het maken van afspraken onder andere om geluidsoverlast van spelende 
kinderen en geiten, zoveel als mogelijk, te beperken, opdat het woon- en leefklimaat zo min 
mogelijk wordt aangetast.  
 
Conform de gedane toezegging neemt de gemeente de kosten van de mediation voor haar 
rekening.  De mediation is gestart lopende de termijn voor het afhandelen van de 
vergunningaanvraag. De aanvrager heeft de aanvraag tijdelijk opgeschort. Om verlening van 
de vergunning van rechtswege te voorkomen, moest het college in haar vergadering van 23 
juli een besluit op de aanvraag nemen. Tot op dat moment is ons door de aan de mediation 
deelnemende partijen geen melding gedaan van een resultaat van de mediation; het traject 
loopt dus door ook na dit besluit. 
Met partijen zal overigens een afspraak gemaakt worden om de voor rekening van de 
gemeente komende kosten van de mediation op een redelijk maximum vast te stellen.   

 
 
 
MOTIVERING 
 
Inleiding 
Bij de vraag of sprake is van een goede ruimtelijke ordening wordt getoetst op drie gronden: 
- Is het planologisch aanvaardbaar?; 
- Is het uit oogpunt van verkeer (veiligheid en parkeren) aanvaardbaar?; 
- Is er sprake van een onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat? Hier gaat het 
met name om geluidsoverlast. 
 
Het plan is planologisch aanvaardbaar 
Het gaat hier om een vrijstaand pand in een woonomgeving. Een kinderdagverblijf maakt net 
als een school onderdeel uit van een woonomgeving en is daarmee in een woonomgeving in 
principe planologisch aanvaardbaar. Op de begane grond is al kinderopvang en 
buitenschoolse opvang gevestigd. 
Het pand heeft de bestemming “Gemengd-8”. Volgens de planvoorschriften zijn hier wonen, 
kantoren en maatschappelijke doeleinden toegestaan. Onder dit laatste valt een 
kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Volgens de planvoorschriften is in de 
verdiepingslagen uitsluitend wonen toegestaan. 
Voorheen waren volgens de planvoorschriften alle opties in het gehele pand toegestaan. In 
2011 is dit bij de laatste bestemmingsplanwijziging komen te vervallen. Hieraan heeft geen 
ruimtelijk of planologisch motief ten grondslag gelegen, hetgeen wel gebruikelijk is bij de 
wijziging van bestemmingen. De wijziging is dus een fout. 
Nu de wijziging een feit is en geen overgangsrecht van toepassing is, is voor het gebruik van 
de verdiepingslagen ten behoeve van kinderdagopvang en buitenschoolse opvang een 
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omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan vereist. Hierbij is een 
volledige ruimtelijke afweging noodzakelijk. 
De wijziging van het bestemmingsplan heeft geleid tot een bestemming die, hoewel 
onbedoeld, past in het principe dat in Heemstede wordt toegepast op de gemengde 
bestemmingen. 
 
In de Heemsteedse bestemmingsplannen komen veel verschillende bestemmingen 
“Gemengde doeleinden” voor (GD-1 t/m GD-19). Bijna altijd betreft het de woonfunctie die 
wordt toegelaten in combinatie met een of meer niet-woonfuncties. Bij deze verder 
verschillende bestemmingen zijn er twee heldere overeenkomsten: de woonfunctie is in het 
hele pand toegestaan en de niet-woonfuncties mogen uitsluitend op de begane grond 
worden gevestigd. De achtergrond hiervan is tweeledig: de bijdrage aan de woningvoorraad, 
en de sociale veiligheid bij avond en nacht (vergelijk het verschil tussen een straat met 
winkels met bovenwoningen en een straat met winkels met bovengelegen opslagruimten). 
Bovenstaande wil echter niet zeggen dat een doorbreking van dit principe op het perceel 
Camplaan 40 uit planologisch oogpunt onwenselijk is. Het gaat hier om een vrijstaand pand 
dat de uitstraling heeft van een kantoorpand. Niet kan worden gezegd dat de doorbreking 
van het principe van wonen in de verdiepingslagen voor dit perceel de met dit principe 
beoogde doelstellingen frustreert: 
- De sociale veiligheid wordt niet aangetast. Het principe van de sociale veiligheid is 

gebaseerd op winkelstraten. Het wonen in de verdiepingslagen zorgt dan voor sociale 
veiligheid. Het feit dat in één pand de woonfunctie ontbreekt betekent niet dat de sociale 
veiligheid wordt aangetast. Zeker niet in een straat waar ook op de begane grond de 
woonfunctie overwegend voorkomt. 

- Een dergelijke uitzondering heeft geen overwegende invloed op de woningvoorraad. 
Te meer daar het pand lange tijd bestemd is geweest overeenkomstig hetgeen nu wordt 
aangevraagd en ook jarenlang als zodanig gebruikt is. 
 

Parkeren en verkeersveiligheid 
De parkeerbalans is in evenwicht. Voor kort parkeren ten behoeve van het halen en brengen 
zijn op de benodigde tijdstippen ruim voldoende parkeerplaatsen in de omgeving vrij binnen 
een acceptabele loopafstand van 100 meter. Op iets grotere afstand zijn ook parkeerplekken 
beschikbaar. Het fietsparkeren kan goed worden opgelost op 
eigen terrein. De verkeersveiligheid in de omgeving is geen belemmering voor een 
uitbreiding van het kinderdagverblijf en de lichte toename van de verkeersgeneratie is 
eveneens geen aanleiding om uitbreiding van een kinderdagverblijf op de eerste en tweede 
etage van de Camplaan 40 in de weg te staan. De toename van verkeer is slechts licht gelet 
op de spreiding van haal en brengtijden. Dit is anders dan bij scholen, waar in een piektijd 
van 15 minuten alles gebeurt. 
 
Woon- en leefklimaat 
De toename van het aantal kinderen maakt dat er meer buiten gespeeld zal worden en dat 
er dus meer geluidsoverlast beleefd kan worden. De omwonenden maken zich hier zorgen 
over. 
Volgens het Activiteitenbesluit wordt het stemgeluid van kinderen bij het bepalen van het 
geluidsniveau niet aan de inrichting (de kinderdagopvang) toegerekend. Dat neemt niet weg 
dat de toename van het geluid van de kinderstemmen als gevolg van het intensiever gebruik 
van de buitenplaats wel moet worden meegewogen in de ruimtelijke afweging. 
Het college heeft begrip voor de zorgen van omwonenden om de toename van het geluid. 
Het college moet hierbij afwegen of sprake is van een onevenredige aantasting van het 
woon- en leefklimaat als gevolg van de geluidstoename. Er zullen als gevolg van de 
uitbreiding meer kinderen gelijktijdig en ook gedurende meer perioden tijdens de 
openingstijden buitenspelen. De kinderen zullen niet buiten de periode tussen 09.30 en 
19.00 uur op de speelplaats spelen. In de avond- en nachtperiode is er dus geen overlast. 
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Ook in het weekend is er geen (extra) overlast. Het is weliswaar mogelijk dat de 
kinderdagopvang op aanvraag in het weekend open gaat. Het gaat om zulke kleine aantallen 
dat dit op de begane grond kan worden opgelost. Dat zou dan buiten het bestek van deze 
vergunning vallen, daar een kinderdagverblijf op grond van het bestemmingsplan op de 
begane grond al is toegestaan. 
 
Het gebruik van de begane grond als kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang is juridisch, 
planologisch en sinds enige tijd ook feitelijk een voldongen feit. Dat betekent dat de 
beleidsruimte en de belangenafweging beperkt zijn. Het college moet immers de 
planologisch bestaande situatie vergelijken met de nieuwe situatie. 
Omwonenden maken zich zorgen over het vooruitzicht van een groot aantal buiten spelende 
kinderen. Dat vindt plaats op de buitenplaats op de begane grond. Daar is een 
kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang planologisch al toegestaan, evenals dus het 
spelen door kinderen op de buitenplaats. De vigerende bestemming kent geen begrenzing 
van het aantal kinderen dat buiten speelt. 
Volgens de Wet kinderopvang is voor de buitenruimte per aanwezig kind 3 m2 vereist. Dit 
geldt voor zowel de naschoolse opvang als het kinderdagverblijf. De GGD toetst of de 
buitenruimte voldoet aan de afmetingsvereisten. Voor een eerdere kinderopvang in dit pand 
is in 2010 met GGD advies een Wet kinderopvang vergunning verleend voor 93 kinderen. 
Het is dus nu al planologisch mogelijk dat een groot aantal kinderen buiten speelt op de 
buitenplaats. 
Gezien de context van het juridisch / planologisch voldongen feit van de begane grond als 
kinderdagopvang en buitenschoolse opvang kan in alle redelijkheid niet gesteld worden dat 
door de geluidstoename sprake is van een onevenredige aantasting van het woon- en 
leefklimaat. 
 
Behoefte 
Er zijn wachtlijsten voor zowel dagopvang als naschoolse opvang. Hoe groot de behoefte is, 
is niet in cijfers aan te geven. Het signaal dat wij uit de markt ontvangen (Casca) is dat de 
markt voor kinderdagopvang groeit. De behoefte aan meer buitenschoolse opvang is 
aantoonbaar. Casca opent in het nieuwe schooljaar een nieuwe BSO-locatie bij De Luifel. 
 
Zienswijzen 
De commissie Ruimte heeft geadviseerd in de vergadering van 9 mei 2019: 
Conclusie voorzitter: De commissie geeft een negatieve zienswijze over het voorstel. 
Als thema’s geeft de commissie mee: 
� Belangen omwonenden 
� Parkeren/ verkeersoverlast 
� Toetsing activiteitenbesluit 
� Geiten 
� Eerst mediation dan vergunningverlening 
� Deugdelijke ruimtelijke ordening 
� Termijnen 
� Geluidsoverlast 
Ook de insprekers hadden zorgen op genoemde punten. 
Hierboven is uiteengezet waarom deze punten geen (juridisch te rechtvaardigen) 
aanknopingspunten bieden om de vergunning te weigeren. Het stuk dat op 9 mei aan de 
commissie Ruimte is voorgelegd betrof een eerste, niet nader uitgewerkt, concept indicatief 
besluit als middel om zienswijzen op te halen bij de commissie. Nu is het besluit en de 
argumentatie verder uitgewerkt. Hiermee kan beter worden ingegaan op de (premature) 
zienswijzen en de ingediende vragen. 
In de omgevingsvergunning wordt met name uitgebreider ingegaan op de thema’s 
parkeren en de verkeersveiligheid. In de bijlagen bij de concept omgevingsvergunning wordt 
nader ingegaan op de premature zienswijzen en op de vragen van raadsleden en insprekers 
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tijdens de vergadering van de commissie Ruimte op 9 mei. De beantwoording van vele 
zienswijzen is ook verwerkt in bovenstaande motivering. 
 
Nieuwe zienswijzen naar aanleiding van ontwerpbesluit 
Naar aanleiding van de ontwerp omgevingsvergunning hebben wij 10 brieven met 
zienswijzen ontvangen. De zienswijzen geven geen aanleiding van de ontwerp 
omgevingsvergunning af te wijken. Voor de overwegingen verwijzen wij naar de laatste 
bijlage bij de concept omgevingsvergunning die is bijgevoegd. 
 
FINANCIËN 
n.v.t. 
 
PLANNING/UITVOERING 
n.v.t. 
 
PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE 
Er is veel contact geweest met aanvrager en omwonenden. Omwonenden hebben de 
gelegenheid gekregen om voordat de aanvraag is ingediend, zienswijzen in te dienen. Dat is 
ook gebeurd. 
Op 9 mei 2019 is de zienswijze gevraagd van de commissie Ruimte. Er loopt nog een 
mediationtraject. 
Naar aanleiding van het ontwerpbesluit kunnenzijn ook zienswijzen ingediend. Er loopt nog 
een mediationtraject. Partijen zijn in gesprek met elkaar, maar er zijn nog geen concrete 
resultaten waar wij naar kunnen verwijzen. 
 
DUURZAAMHEID 
n.v.t. 
 
BIJLAGEN 
  

 

 kenmerk: 715718, 715719, 715720,  onderwerp: prematuur ingediende  
Zienswijzen 

       Kenmerk: 717288   onderwerp: zienswijzen naar aanleiding van  
Ontwerpbesluit (10 zienswijzen in 1 
document) 

 kenmerk: 709496, 709508,   onderwerp: bestuurlijk behandelvoorstel en  
Beschikking afwijzing handhavingsverzoek 
gebruik begane grond 

 kenmerk: 717291    onderwerp: concept omgevingsvergunning  
inclusief bijlagen premature zienswijzen, 
vragen vergadering commissie Ruimte 9 mei 
2019 en zienswijzen naar aanleiding van 
ontwerpbesluit 

 kenmerk: 716945 ,    onderwerp: Rekentool Verkeersgeneratie &  
Parkeren 

 kenmerk: 716946,    onderwerp: parkeertelling 

 kenmerk: 716947,    onderwerp: parkeerbalans (aangeleverd  
door aanvrager) 

kenmerk: 716948,    onderwerp: tekeningen woningen  
    (aangeleverd door aanvrager) 


