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          3 januari 2020 
 
Geacht college, 
 
 
In aanvulling op onze eerdere reactie op de aanvraag tot een omgevingsvergunning voor het 
pand Breestraat 81M/Langebrug 12A reageren wij hierbij op de alsnog ingediende notitie 
‘Uitgangspunten bedrijfsplan’, hierna ‘bedrijfsplan', van de aanvrager. 
 
Opvallend is dat de aanvrager pas nadat reacties waren ingediend met het bedrijfsplan is 
gekomen, een bedrijfsplan dat bovendien sterk lijkt op het eerdere bedrijfsplan behorende bij 
de geweigerde aanvraag. 
 
Wat vervolgens in het oog springt is dat dit bedrijfsplan vermeldt dat er ‘plek gecreëerd [zal] 
worden voor maximaal 70 gasten’.  
Dit is om twee redenen in het oog springend.  
Ten eerste vermeldt de aanvraag zelf dat de bijeenkomstfunctie - lees zitgedeelte - bedoeld is 
voor 106 personen. Dat is voor 36 meer mensen, 50% meer dan in het bedrijfsplan vermeld. 
De aanvrager lijkt hier weer hetzelfde te doen als in de eerste aanvraag: als er verzet komt 
tegen de grootte van de horeca, dan noemt hij een lager aantal gasten. Zo makkelijk als het 
aantal verminderd kan worden, zo makkelijk kan het echter ook weer vermeerderd worden. 
Net zo makkelijk als het opwerpen en neerhalen van een kalkzandstenenmuur. 
De tweede reden dat het aantal van 70 gasten in het oog springt, is dat ook volgens gangbare 
formules voor de horeca dit maximum van 70 gasten niet past bij de gegeven oppervlakte van 
220 m2.  (Deze oppervlakte is trouwens weer anders dan die genoemd in de aanvraag zelf!) 
Zekerheidshalve trekken wij van die 220 m2 de industriefunctie/keuken van 59 m2 af, zodat 
161 m2 resteert. 
Volgens de horecaformule van The Fork is bij een oppervlakte van 161 m2 ruimte voor 161 
m2/1,20 m2 per gast = 134 gasten.  
De aanvrager kan wel zeggen dat het voor minder dan de helft aan gasten is bedoeld, maar de 
exploitant van de horeca zal deze formule of een vergelijkbare formule hanteren voor een 
realistische exploitatie. 
Ik herhaal het nogmaals: Uw college oordeelde in de weigering op de vorige aanvraag reeds: 
“dat een bezoekersaantal van 150 al zeer groot is gelet op deze locatie en de mogelijkheid 
van het meerdere keren per avond gebruik maken van de tafels.” 
 
Wij rekenen u maar even voor wat dit betekent voor lunch en diner, uitgaande van de formule 
van The Fork en de in het bedrijfsplan genoemde openingstijden van 11 tot 23 uur: 
Lunchservice van bijv. 11.30 tot 14 uur (150 minuten): 134 gasten x 150 min/60 min per gast 
= 335 lunchgasten 
Tijdens een dinerservice van 17 tot 22 uur (300 minuten): 134 gasten x 300/90 min per gast 
= 446 diner gasten. 
Dit is echt enorm. 
En dan is er uitgegaan van 161 m2 i.p.v. 220 m2 en geen rekening gehouden met gasten die 
ervoor, tussen door en erna komen. 
Hiermee is duidelijk dat de impact op de ruimtelijke ordening en de overlast voor 
omwonenden gigantisch is. 
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De smalle Langebrug en Diefsteeg kunnen zulke bezoekersaantallen niet aan. Denk aan de 
bezoekers die afgezet worden in auto’s bij het restaurant, de opstopping die het geeft, de 
auto’s en fietsen waarvoor zelf geen plaats is, die dubbel geparkeerd en tegen gevels aangezet 
worden. Invaliden met rollator of elektrisch vervoermiddel kunnen dan helemaal niet meer 
door beide straten komen. Het is een illusie om te denken dat verderop gelegen 
parkeergarages en fietsenstallingen de oplossing zijn.  
Ook dient inmiddels rekening gehouden te worden met de komst van grootschalige horeca in 
het voormalig Moscow at Sea-pand waardoor de druk op de bestaande parkeer - en 
stallingscapaciteit alleen maar groter wordt. 
En dan heb ik het nog niet gehad over de toename van verkeersstromen op de Langebrug die 
het voorgenomen autoluw beleid in de wielen rijdt. De balans is geheel zoek. 
 
Wij verzoeken u de aanvraag te weigeren. 
 
Met vriendelijke groet, 
Mede namens buurtbewoners, 
Maria Leijten en Gaby Crince Le Roy 
 
 
Diefsteeg 9 
2311 TS Leiden 
 
 
 
Bijlage: fotovoorbeelden van parkeer/verkeersoverlast 
 


