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        Leiden, 15 december 2019 
 
 
Geacht college, 

Naar aanleiding van de nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het voormalig 
ABN Amro-pand, Breestraat 81M/Langebrug 12A (aanvraagnummer 4772707, uw 
referentiecode 2559), breng ik hierbij ons standpunt naar voren. 

De nieuwe aanvraag is een lege aanvraag.  
De aanvraag bevat geen concrete informatie over de horecagelegenheid die er komt. Daarom 
moet het ervoor worden gehouden dat het een tweede poging is voor hetzelfde. De aanvrager 
dient niet-ontvankelijk verklaard te worden, althans de aanvraag dient direct te worden 
afgewezen. 

Voor zover u dit standpunt niet volgt, is onze zienswijze als volgt. 
Vergeleken met de eerder geweigerde aanvraag is er één element anders: er is een 
opslagruimte waardoor er minder oppervlakte overblijft voor het horecagedeelte. De ruimte 
wordt afgescheiden door een kalkzandstenenmuur. Het kenmerk van kalkzandstenenmuren is 
dat deze snel te verwijderen zijn.1 Welke garantie biedt zo’n muur? Geen. 
 
De eerder tegen de eerste aanvraag naar voren gebrachte argumenten gelden daarom nog 
steeds: 

- het is grootschaliger dan de bestaande horeca in de Pieterswijk; 
- het grote bezoekersaantal heeft grote impact op de openbare ruimte (fietsparkeren, 

foutparkeren auto’s, afzetten en ophalen bezoekers, stemgeluid bezoekers en rokers op 
straat) 

- door de smalheid van de Langebrug zal er grote overlast zijn voor omwonenden (zie 
hiervoor). 

 
De weigeringsgrond voor de eerste aanvraag (aanvraagnummer 4161745) geldt daarom ook 
nog steeds:  
“in het kader van een goede ruimtelijk ordening [wordt] de aanvraag geweigerd omdat de 
ruimtelijke impact van een restaurant van deze schaalgrootte op deze locatie te groot is en niet 
passend is binnen het DNA- profiel van het Dwaalmilieu, horecagebied Pieterskerk e.o..”2  
 
Ook als er uitgegaan wordt van de standvastigheid van de kalkzandstenenmuur en de daarop 
gegronde aanvraag geldt dat de oppervlakte nog steeds groot is, 145 m2 
bijeenkomstfunctie/restaurant en 59 m2 industrie/keuken, te groot voor deze wijk met 
kleinschalige horeca en winkels. Uitgaande van de restaurantgastenoppervlakte van 145 m2 is 
er volgens de formule van the Fork3 ruimte voor 145m2/1,20m2 per gast=120 gasten.  
In het eerdergenoemde weigeringsbesluit stelde uw college al:  
“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.” 

                                                        
1 Zie: https://www.bouwmaterialenkopen.com/kalkzandsteen-eigenschappen 

2 Uit: Weigeringsbesluit d.d. 2/10/19, kenmerk WABO 190190/4161745 OLO  

3 https://www.theforkmanager.com/nl/blog/weet-wat-echte-capaciteit-van-restaurant/ 
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De formule van the Fork maakt dat meteen inzichtelijk: 
Tijdens een lunchservice van 11.30 tot 14 uur (150 minuten) kunnen er dan volgens de 
formule van the Fork 120 gasten x150min/60min per gast = 300 gasten komen. Tijdens een 
dinerservice van 17 tot 22 uur (300 minuten) kunnen er 120 gasten x300min/90 min per gast 
= 400 gasten komen. Bij ruimere service- en openingstijden is het aantal gasten uiteraard 
groter. 
De impact op de ruimtelijke ordening en de overlast voor omwonenden is dus gigantisch.  
 
Eén van die gigantische problemen is dat het huidige gebrek aan parkeerplaatsen tot 
chaotische toestanden zal leiden met voortdurende overtreding van parkeerregels: blokkeren 
van de toegang tot de Diefsteeg, parkeren op trottoirs tegen gevels aan, parkeren voor de 
achteruitgang van het voormalig ABN Amro-pand zal immers nog vaker voorkomen. De 
bestaande parkeerproblematiek heb ik gedocumenteerd in de als bijlage opgenomen foto’s 
van de afgelopen dagen. De aanvraag biedt geen oplossing voor dit gigantische probleem. 
 
En dan hadden we nog niet eens genoemd dat ook met deze aanvraag sprake is van omzeiling 
van het horecabeleid zoals dat geldt voor het echte adres van dit pand te weten Breestraat 
81M: de achteruitgang met het adres van het inpandig Transformatorhuisje (Langebrug 12A) 
wordt gebruikt om een beroep te doen op het horecabeleid voor het andere gebied. 
 
Kortom, geacht college, wij verzoeken u de aanvraag kritisch te beoordelen en deze af te 
wijzen. 
 
Mocht er alsnog een plan beschikbaar zijn of komen, dan worden wij graag in de gelegenheid 
gesteld daarop te reageren. 
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens buurtbewoners, 
Maria Leijten en Gaby Crince Le Roy 
 
Diefsteeg 9 
2311 TS Leiden 
(telnr 06-34194138) 
 
  
 

 

 

 


