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ïwee bezwaa rsch riften tegen verleende om gevin gsverg u n n in g voor percee I

Emmasingel 53.

Voorstel

t. één bezwaarschrift niet ontvankelijk te verklaren;
2. één bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren voor wat betreft het gestelde

omtrent de parkeernormen en voor het overige ongegrond te verklaren;
3. de verleende omgevingsvergunning in stand te laten, met dien verstande dat in het

besluit op bezwaar nader wordt gemotiveerd dat wordt afgeweken van de geldende
parkeernormen.

Inleiding

Aan Prinsenstal Vastgoed 8.V., Groesvlaas 7, Milheeze, is een omgevingsvergunning
verleend voor het verbouwen van het pand Emmasingel 53 tot 28 appaftementen en 1

commerciële ruimte. Tegen dit besluit zijn 2 bezwaarschriften ingediend.

In het bezwaar wordt gesteld dat het bouwplan, waaryoor vergunning is verleend, in strijd
is met de regels van zowel het huidige als het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan. Het
bouwplan heeft aantasting van privacy en woongenot tot gevolg en zal leiden tot
waardevermindering van de woning. Verder wordt betwijfeld of wordt voldaan aan de
parkeernormen.
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Argumenten

7.7. Het bezwaarschrift is niet tijdig van de gronden van bezwaar voorzien.

Het pro forma bezwaarschrift is binnen de bezwaartermijn ingediend. De bezwaarmaker
heeft echter niet tijdig de gronden van zijn bezwaar ingediend.

2.7. Het bezwaarschrift voldoet aan de wettelijke eisen van indiening

Het bezwaarschrift is binnen de bezwaaftermijn ingediend. De bezwaarmakers zijn
woonachtig en zijn eigenaren van de tegenover de bouwlocatie gelegen woningen.

Het bezwaarschrift is verder voorzien van de namen en het adres van de indieners, de
dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit en de gronden van bezwaar.

2.2. Er is geen aanleiding de verleende vergunning te herroepen.

Ten onrechte is in de verleende vergunning geen aandacht geschonken aan de geldende
parkeernormen. In het besluit op bezwaar zijn hierover aanvullende overwegingen
opgenomen. In zoverre is het bezwaarschrift gegrond.

Voor een aantal strijdigheden met het geldende bestemmingsplan is gebruik gemaakt van
in het bestemmingsplan opgenomen mogelijkheden hiervoor af te wijken. Het betreft het
afwijken van de maximale toegestane bouwhoogte van het hoofdgebouw en van de te
plaatsen noodtrap. De afwijking heeft verder betrekking op het overschrijden van het
bouwvlak.

Van vermindering van woongenot en aantasting van privacy zal geen sprake zijn. Voor het
gehele bouwvlak is een hoogte van 12 meter toegestaan. De geldende bestemming maakt
ook gebruik voor woondoeleinden en een commerciêle functie op de begane grond mogelijk.
Het bouwplan is gelegen in het stedelijk gebied waar de woningen op korte afstand van
elkaar liggen. Een bepaalde mate van aantasting van privacy is in dat gevalonoverkomelijk
en dient als zodanig in een stedelijke omgeving geaccepteerd te worden en kan worden
beschouwd als behorend tot het normale maatschappelijke risico. Voor eventuele
vermogens- en inkomensschade als gevolg van de verleende vergunning, kan een
afzonderlijk verzoek worden ingediend.

3.7. Er zijn geen weigeringsgronden.

De vergunning voldoet aan de geldende regelgeving. Er zijn geen redenen om de vergunning
alsnog te weigeren.

Kanttekeningen

Er zijn geen kanttekeningen

Financiële, personele en juridische gevolgen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit op het
ingediende bezwaarschrift beroep instellen bij de Rechtbank Limburg en de
Voorzien ingenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing.
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Commun icatie/ participatie
Brieven en besluit aan belanghebbenden

Overleg gevoerd met

Intern:

Marian Arts van de afdeling Ruimte en Economie.
Theo Heldens van de afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving.

Extern:
N.v.t.

Bijlagen
1. Verleendevergunning.
1. Bezwaarschriften.
2. Conceptbesluit op bezwaar.
3. Conceptbrieven aan belanghebbenden
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