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Onderwerp: Beroepschrift

Leiden, 5 maart 2014

L.S.,

De Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL) richt zich tot u om beroep in te stellen tegen een 
besluit van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland. Het betreft een verleende 
watervergunning aan Horeca Exploitatie Maatschappij Annie’s B.V. voor het hebben van een drijvend 
terras met een oppervlak van 495m2 binnen de kernzone van de Nieuwe Rijn ter plaatse van de 
Hoogstraat 1a te Leiden. Behalve een publiek toegankelijke loopzone is het terras bestemd voor 
commerciële exploitatie als horecaterras.

De HVOL heeft bezwaar aangetekend tegen deze vergunning (een kopie van het bezwaarschrift 
gaat hiernevens, bijlage 1). De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie van Rijnland heeft het 
bezwaar van de HVOL op ons voornaamste punt gegrond verklaard en het college van dijkgraaf 
en hoogheemraden geadviseerd de watervergunning te weigeren (kopieën van dit advies, van het 
verslag van de hoorzitting van bezwaarschriftencommissie en van de pleitnotitie van de HVOL gaan 
hiernevens, bijlagen 2, 3 en 4). Het college van dijkgraaf en hoogheemraden is contrair gegaan aan 
het advies en laat het door de HVOL bestreden besluit in stand (kopie van het besluit op bezwaar 
bijgevoegd als bijlage 5).

Kernpunt in dit beroepschrift is dat een watervergunning voor een drijvend terras van grote omvang 
op een van de meest gevoelige plekken in het beschermd stadsgezicht van het centrum van Leiden, 
is verleend waarbij Rijnland - ook volgens de bezwaarschriftencommissie - zijn eigen regels niet 
respecteert danwel te ruim interpreteert. Volgens die regels mogen terrassen (in de regels behorend 
tot “overkluizingen”) slechts een zeer beperkte omvang hebben (max. 15m2). Uitzondering vormen 
overkluizingen met een publieke functie (artikel 17 van de Beleids- en algemene regels, bijgevoegd 
als bijlage 6). Dan wordt van geval tot geval beslist. De regels en definities zijn op dit punt echter 
onduidelijk, zo constateert ook de bezwarencommissie. 

De bezwarencommissie heeft door te zien naar (andere) wetgeving, getracht op dit punt meer 
helderheid te scheppen en komt tot de conclusie dat “het overgrote deel van het drijvend terras 
niet voor iedereen toegankelijk zal zijn maar slechts voor de clientèle van “Annie’s”. Verblijf op die 
plaats is immers aan een bepaald doel verbonden namelijk tegen vergoeding maaltijden, hapjes en/
of dranken te consumeren”. De bezwaarschriftencommissie concludeert dat “het terras niet (kan) 
worden gerekend te behoren tot de uitzonderingen op het in de beleidsregel vastgelegde beleid van 
het waterschap dat er op gericht is wateren niet te overkluizen.”



Het bestuur van de HVOL kan zich in de overwegingen en conclusies van de bezwarencommissie 
volledig vinden. Het wil daarbij nog aantekenen dat bij de toelichting op artikel 17 (bijlage 7) alleen 
wordt gesproken over jachthavens en passantensteigers als voorbeelden van overkluizingen met 
een publieke functie. In het besluit op bezwaar breidt het college dit uit met “steigers bij gebouwen 
met een publieke functie zoals verzorgingstehuizen en ziekenhuizen, die weliswaar in particulier 
eigendom kunnen zijn maar wel voor iedereen toegankelijk zijn.” Het gaat dan nog steeds om 
“steigers”, dwz.  constructies voor het aanleggen van boten. 

 Vervolgens verruimt het college de definitie in kwalitatieve zin door te stellen: “ook een terras bij 
een horecagelegenheid kan daartoe worden gerekend.” Deze argumentatie gaat volstrekt voorbij 
aan het feit dat het hier om wezenlijk verschillende zaken gaat. Bij het terras van Annie’s gaat het 
niet om een aanlegplaats voor boten, integendeel, er mogen juist géén boten aanleggen en het 
terras is anders dan een steiger ook niet toegankelijk vanaf het water. En anders dan op een steiger 
bij een ziekenhuis is de bezoeker wel verplicht tot betaalde consumptie. 

De vergunning is dus ten onrechte verleend en kan niet in stand blijven, aangezien ze is verleend in 
strijd met de eigen regels van het hoogheemraadschap. 

Overigens staat in de toelichting van artikel 17 bij jachthavens nog de beperking “als een 
jachthaven planologisch is bestemd”; in dit verband zij opgemerkt dat het horecaterras waarvoor 
Rijnland een watervergunning heeft verleend, strijdig is met het vigerende bestemmingsplan, het 
stadsvernieuwingsplan Aalmarkt e.o., vastgesteld door de gemeenteraad op 28 oktober 2003.

Het bestuur van de Historische Vereniging Oud Leiden verzoekt de rechtbank het besluit van het 
college van dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland wegens strijd met de wet en de eigen regels 
van het hoogheemraadschap te vernietigen, althans te beslissen dat het college van dijkgraaf en 
hoogheemraden in redelijkheid niet tot de gewraakte beslissing heeft kunnen komen.

Namens het bestuur van de Historische Vereniging Oud Leiden,

met gevoelens van de meeste hoogachting,

Prof. Dr. J.C.H. Blom Mw. M. Smitsloo-de Graaff

Voorzitter Secretaris

Bijgevoegd zijn de Statuten van de Historische Vereniging Oud Leiden (bijlage 8). In de bijlagen zijn de 
voor dit beroepschrift meest relevant geachte passages gemarkeerd.


