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Beste mevrouw Alders,

U heeft een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van ons college waarbij aan
Prinsenstal Vastgoed 8.V., Groesvlaas 7, Milheeze, een.omgevingsvergunning is verleend
voor het verbouwen van het pand Emmasingel 53 tot 28 appartementen en 1

commerciële ruimte.

In deze brief laten wij u weten dat uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk is verklaard. De
redenen waarom wij dit hebben besloten, leest u in het besluit dat wij voor u bij deze
brief hebben gevoegd.

Niet eens mct hct besluit?

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een beroepschrift sturen aan
de sector Bestuursrecht van de rechtbank Limburg. Het adres is:

Postbus 950
6040 AZ Roermond.

Zorgt u ervoor dat u het beroepschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat het beroepschrift niet meer kan worden behandeld. Schrijf
in uw beroepschrift in elk geval:

> een omschrijving van het besluit waar het beroepschrift tegen gericht is
kopie van deze brief met bijlage mee met uw beroepschrift);

Þ de reden waarom u beroep instelt.

Het is ook mogelijk dat u digitaal een beroepschrift indient.
http://loket.rechtspraak.nllbestuursrecht. Hiervoor moet u wel een
handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden vindt u op deze website.

Wilhelminasingel 101
correspondentieadres: Postbus 950, 6000 Az Weert

Telefoon: 14 0495 of (0a95) 575 000 - Telefax: (0495) 541 554 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website : www.weert. n I - Twitter : www.twitter.com/ge meenteweert

(stuur een

Dit kan via
elektronische



Spoed

Is uw beroep zo spoedeisend dat u de behandeling van uw beroepschrift niet kunt
afwachten? Dan kunt u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg een
voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een voorlopige beslissing om een handeling uit te
stellen of juist door te laten gaan.

Een voorlopige voorziening kunt u met een brief of digitaal aanvragen:

Þ met een brief:

Stuur uw verzoekschrift naar:
De Voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg
Sector Bestuursrecht
Postbus 950
6040 AZ ROERMOND

Þ digitaal

Via http ://loket. rechtspraak. nllbestuu rsrecht
Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden
vindt u op deze

Burgemeester en weth
G. Brinkman,
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rt,
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GEMEENTE trlEERT

Aantekencn
Aan Prinsenstal Vastgoed B.V.
t.a.v. de heer J. van Deurzen
Groesvlaas 7
5763 PF Milheeze

weert, 104PR.20,18

Onderwerp
Ons kenmerk

bezwaarschriften
zaaknummers 33046 en 33260

Beste meneer Van Deurzen,

Tegen het besluit van ons college waarbij aan u een omgevingsvergunning is verleend
voor het verbouwen van het pand Emmasingel 53 tot 2g appartemènten en 1
commerciële ruimte zijn twee bezwaarschriften ingediend.

In deze brief laten wij u weten dat het door Holding Alderman Wood B.V. ingediende
bezwaarschrift niet-ontvankelijk is verklaard. Het door de heer M.W.M.G. Janlsen en
mevrouw S.H.J. Janssen-Timmermans, Begíjnenhofstraat 2, weert, en de heer B.
Claessen en mevrouw R. Janssen, Begijnenhofstraat 4, Weert, ingediende bezwaarschrift
is deels gegrond en voor het overige ongegrond verklaard.

De redenen waarom wij dit hebben besloten, leest u in het besluit dat wij voor u bij deze
brief hebben gevoegd.

Niet ecnc mct het besluit?

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een beroepschrift sturen aan
de sector Bestuursrecht van de rechtbank Limburg. Het adres is:

Postbus 950
6040 AZ Roermond.

Zorgt u ervoor dat u het beroepschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt'u dat het beroepschrift niet meer kan worden behandeld. Schrijf
in uw beroepschrift in elk geval:

Þ uw naam, adres, datum en handtekening;
> een omschrijving van het besluit waar het beroepschrift tegen gericht is

kopie van deze brief met bijlage mee met uw beroepschrift);
Þ de reden waarom u beroep instelt.

(stuur een

Het is ook mogelijk dat u digitaal een beroepschrift indient.
http://loket.rechtspraak.nllbestuursrecht. Hiervoor moet u wel een
handtekening (DlgiD) hebben. De voorwaarden vindt u op deze website.

Dit kan via
elektronische

Wilhelminasingel 101
Correspondent¡eadres: postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon:140495 of (0a95)575000-Telefax:(0495)541 554-E-mait: gemeente@weert.nl
Website : www.weert. n I - Twitter : www.twitter. co m/gemeenteweert



Spoed

Is uw beroep zo spoedeisend dat u de behandeling van uw beroepschrift niet kunt
afwachten? Dan kunt u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg een
voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een voorlopige beslissing om een handeling uit te
stellen of juist door te laten gaan.

Een voorlopige voorziening kunt u met een brief of digitaal aanvragen:

Þ met een brief:

Stuur uw verzoekschrift naar:
De Voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg
Sector Bestuursrecht
Postbus 950
6040 AZ ROERMOND

Þ digitaal

Via http ://loket. rechtspraak. n l/bestuu rsrecht
Hiervoor moet
vindt u op deze

u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden
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GEMEENTE vyEERT

Aantekenen
Aan de heer M.W.M.G. Janssen en
mevrouw S.H.J. Janssen-Timmermans
Begijnenhofstraat 2
6001 BH Weert.

weert, l0APR.2018

Onderwerp
Ons kenmerk

bezwaarschrift
zaaknummer 33046

Beste mevrouw en meneer Janssen,

U heeft, namens de heer B.Claessen en mevrouw R.Janssen, Begijnenhofstraat 4, Weert,
een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van ons college waarbij aan Prinsenstal
Vastgoed 8.V., Groesvlaas 7, Milheeze, een omgevingsvergunning is verleend voor het
verbouwen van het pand Emmasingel 53 tot 28 appartementen en 1 commerciële ruimte.

In deze brief laten wij u weten dat uw bezwaarschrift ontvankelijk, deels gegrond en voor
het overige ongegrond is verklaard. De redenen waarom wij dit hebben besloten, leest u
in het besluit dat wij voor u bij deze brief hebben gevoegd.

Niet eens met het besluit?

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een beroepschrift sturen aan
de sector Bestuursrecht van de rechtbank Limburg. Het adres is:

Postbus 950
6040 AZ Roermond

Zorgt u ervoor dat u het beroepschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat het beroepschrift niet meer kan worden behandeld. Schrijf
in uw beroepschrift in elk geval:

Þ uw naam, adres, datutn en handtekening;
Þ een omschrijving van het besluit waar het beroepschrift tegen gericht

kopie van deze brief met bijlage mee met uw beroepschrift);
Þ de reden waarom u beroep instelt.

is (stuur een

Het is ook mogelijk dat u digitaal een beroepschrift indient.
http://loket.reçhtspraak"nllbestuursrecht. Hiervoor moet u wel een
handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden vindt u op deze website.

Wilhelminasingel 101
Correspondentieadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 140495 of (0495) 575 000 -Telefax: (0495) 541 554 - E-mail:gemeente@weert.n¡
Website : www.weert. nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert
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Spoed

Is uw beroep zo spoedeisend dat u de behandeling van uw beroepschrift niet kunt
afwachten? Dan kunt u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg een
voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een voorlopige beslissing om een handeling uit te
stellen of juist door te laten gaan.

Een voorlopige voorziening kunt u met een brief of digitaal aanvragen:

Þ met een brief:

Stuur uw verzoekschrift naar:
De Voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg
Sector Bestuursrecht
Postbus 950
6040 AZ ROERMOND

Þ digitaal

Via http : //loket. rechtspraak. n l/bestu u rsrecht
Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden
vindt u op deze website

Burgemeester en
G. Brinkman, ñS,



GEMEENTE vVE E RT

Besluit op de ingediende bezwaarschriften tegen het besluit van het college van
burgemeester en wethouders van 28 november 2OL7 waarbij aan Prinsenstal
Vastgoed 8.V., Groesvlaas 7, Milheeze, een omgevingsvergunning is verleend voor
het verbouwen van het pand Emmasingel 53 tot 28 appartementen en 1 commerciële
ruimte.

Besluit

Burgemeester en Wethouders van Weert besluiten:

1. het door Holding Alderman Wood B.V., Emmasingel 51, Weert, ingediende bezwaarschrift
niet ontvankelijk te verklaren;

2. het door de heer en mevrouw Janssen, Begijnenhofstraat 2, Weert en de heer Claessen en
mevrouw Janssen, Begijnenhofstraat 4, Weert, ingediende bezwaarschrift ontvankelijk te
verklaren, gegrond te verklaren voor wat betreft het gestelde omtrent de parkeernormen
en voor het overige ongegrond te verklaren;

3. het besluit van 28 november 2OL7 waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor het
verbouwen van het pand Emmasingel 53 tot 28 appartementen en 1 commerciële ruimte,
in stand te laten, met dien verstande dat in het besluit op bezwaar nader wordt
gemotiveerd dat wordt afgeweken van de geldende parkeernormen.

Hierbij zijn de volgende overwegingen betrokken.

Processuele overwegi ngen

Verleende omgevingsvergunning

Door Prinsenstal Vastgoed 8.V., Groesvlaas 7, Milheeze, is op 27 juli 2017 een aanvraag om
omgevingsvergunning ingediend voor het verbouwen van het pand Emmasingel 53 tot 28
appartementen en 1 commerciële ruimte. Het college heeft op 28 november 2Ot7 besloten de
gevraagde vergunning te verlenen.

Bij brief van (eveneens) 28 november 2017 is dit besluit aan PrinsenstalVastgoed B.V. (hierna
te noemen : vergunninghoudster) bekend gemaakt.

Bezwaarschriften

Bij (ingekomen) brief van 7 januari 2018 is door Holding Alderman Wood 8.V., Emmasingel
51, Weert, (hierna te noemen: reclamant 1) een pro forma bezwaarschrift ingediend tegen
het besluit van 28 november 2017.

Bij brief van 12 januari 2018 is reclamant 1 in de gelegenheid gesteld binnen vier weken na
dagtekening van deze brief het bezwaarschrift aan te vullen.

Bij (ingekomen) brief van 27 februari 2018 zijn door reclamant 1 de gronden van bezwaar
ingediend.

Bij (ingekomen) brief van 9 januari 2018 is door de heer M.W.M.G. Janssen en mevrouw S.H.J.
Janssen-Timmermans/ Begijnenhofstraat 2, Weert, en door de heer B. Claessen en mevrouw
R. Janssen, Begijnenhofstraat4, Weert (hierna te noemen: reclamanten 2) een bezwaarschrift
ingediend tegen het besluit van 28 november 2017.

Verdaging

Bij brief van 15 februari 2018 is de beslissing op het ingediende bezwaarschrift met ingang
van 20 februari 2018 voor ten hoogste zes weken verdaagd.



Hoorz¡tt¡ng

Op 27 februari 2018 heeft een hoorzitting plaatsgevonden tot het horen van belanghebbenden,
Het gestelde in de bezwaarschriften, het verslag van de hoorzitting en de reactie hierop van
reclamant 1 en reclamanten 2 maken onderdeel uit van de overwegingen van het hier aan de
orde zijnde besluit.

Ontvankelijkheid

Ingevolge artikel 8:1van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen een
besluit beroep instellen bij de rechtbank.

Op grond van artikel 7:Ivan de Algemene wet bestuursrecht dient degene aan wie dit recht
is toegekend alvorens beroep in te stellen tegen dat besluit bezwaar te maken. Van die
mogelijkheid is door reclamant gebruik gemaakt.

Ontvankelijkheid reclamant 7

Voor wat betreft de vraag of het bezwaarschrift van reclamant ontvankelijk is, overweegt het
college als volgt.

Ingevolge het bepaalde in het eerste lid van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht
wordt het bezwaar- of beroepschrift ondertekend en bevat ten minste:

a. de naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht;
d. de gronden van het bezwaar of beroep.

Artikel 6:6 van de Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat het bezwaar of beroep niet-
ontvankelijk kan worden verklaard, indien:

a. niet is voldaan aan artikel 6:5 of aan enig ander bij de wet gesteld vereiste voor het in
behandeling nemen van het bezwaar of beroep, of

b. het bezwaar- of beroepschrift geheel of gedeeltelijk is geweigerd op grond van artikel 2: 15,

mits de indiener de gelegenheid heeft gehad het verzuim te herstellen binnen een hem daartoe
gestelde termijn.

Reclamant heeft bij (ingekomen) brief van 7 januari 2018 een pro forma bezwaarschrift
ingediend tegen het besluitvan 28 november 2Ot7 de gevraagde vergunning te verlenen. Uit
het bezwaarschrift blijkt dat reclamant de gronden van bezwaar later indient. Hiervoor heeft
hij om enkele weken uitstel verzocht. Doordat bij het pro forma bezwaarschrift een duidelijke
uiteenzetting van relevante gronden ontbreekt is reclamant feitelijk in verzuim. Er wordt
immers niet voldaan aan het bepaalde in artikel 6:5, eerste lid, aanhef en onder d van de
Algemene wet bestuursrecht. Reclamant is in de gelegenheid gesteld het verzuim te herstellen.
Bij brief van 12 januari 2018 heeft het college hem een termijn van vier weken gegund
waarbinnen de gronden aangevuld dienen te worden. Het college heeft binnen deze termijn
geen gronden van bezwaar ontvangen.

Bij brief van 15 februari 2018 heeft het college reclamant uitgenodigd voor het bijwonen van
de op 27 februari 2OL7 geplande hoorzitting. In deze brief is reclamant 1 erop gewezen dat
het college in verband hiermee voornemens is het bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk
te verklaren. Tijdens de hoorzitting heeft reclamant voor het eerst een afschrift van zijn brief
van 27 februari 2018 verstrekt. Deze brief bevat een nadere motivering van de bezwaren.

Naar het oordeel van het college staat vast dat reclamant in zijn brief van 7 januari 2018 geen
gronden van bezwaar heeft aangevoerd als voorgeschreven in artikel 6:5, eerste lid, aanhef
en onder d van de Algemene wet bestuursrecht. Voorts staat vast dat reclamant 1 dit verzuim
niet binnen de door het college daartoe gestelde termijn van vier weken heeft hersteld en dat
binnen die termijn evenmin om uitstel van herstel van dit verzuim is verzocht.
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Naar de men¡ng van het college heeft reclamant voldoende tijd gehad het verzuim te
herstellen. De aan hem geboden termijn van vierweken is hiervooralleszins redelijk.

Met betrekking tot de door reclamant (alsnog) op 27 februari 2018 ingediende aanvulling van
het bezwaarschrift, overweegt het college als volgt.

Desbetreffende brief van 27 februari 2018 is eerst tijdens de gehouden hoorzitting ter kennis
van het college gebracht. Door reclamant is desgevraagd erkend dat hij niet binnen de geboden
termijn het bezwaarschrift heeft aangevuld met de gronden van bezwaar. Hiertoe is door hem
gesteld dat hij niet zo bekend is met termijnen. Hij was wel van plan het pro forma
bezwaarschrift aan te vullen, doch de daartoe gestelde termijn was hem niet zo bekend.

Reclamant heeft niet gesteld dat hij de brief van 7 januari 20L8, waarin hij in de gelegenheid
is gesteld het verzuim te herstellen, niet heeft ontvangen. Dit geldt ook voor de brief van 15
februari 2018. Naar aanleiding van deze brief heeft hij ten behoeve van de hoorzitting bij e-
mailbericht van 23 februari 2018 nog verzocht om een kopietekening van het vergunde
gebouw.

Het college is ook anderszins niet gebleken dat de aan reclamant verzonden brieven niet zijn
bezorgd. De desbetreffende brieven zijn gericht aan het door reclamant in zijn (pro forma)
bezwaarschrift vermelde adres. Het college heeft deze brieven ook niet retour ontvangen
vanwege onjuiste adressering of vanwege onmogelijkheid deze te bezorgen.

Naar het oordeel van het college heeft reclamant een eigen verantwoordelijkheid voor het in
acht nemen van de gestelde termijnen voor het indienen van een bezwaarschrift en voor het
indienen van aanvullende gronden bij een pro forma bezwaarschrift. Ná het indienen van zijn
pro forma bezwaarschrift heeft hij niet tijdig gebruik gemaakt van de aan hem daartoe gestelde
termijn zijn bezwaarschrift aan te vullen. Het risico dat niet meer kan worden opgekomen
tegen een besluit komt dan voor zijn rekening.

Het college is niet gebleken dat ten aanzien van het bezwaarschrift van reclamant sprake is
van een verschoonbare termijnoverschrijding als bedoeld in artikel 6:11van de Algemene wet
bestuu rsrecht.

In aanmerking nemend de aard van het verzuim, het daaraan voor een juiste beoordeling van
het bezwaar toe te rekenen belang, alsook de redelijkheid van het verzoek het verzuim te
herstellen, overweegt het college het bezwaar van reclamant 1 niet-ontvankelijk te verklaren.

Ontvankel iikheid recla ma nten 2

Voor wat betreft de vraag of reclamanten als belanghebbenden in de zin van artikel t:2,lid t
van de Algemene wet bestuursrecht kunnen worden aangemerkt, overweegt het college dat
onder belanghebbende als bedoeld in dit artikel wordt verstaan degene wiens belang
rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Uit jurisprudentie blijkt dat hiervan sprake is als een
bezwaarmaker een voldoende objectief en actueel, eigen en persoonlijk belang heeft dat hem
in voldoende mate onderscheidt van anderen en dat rechtstreeks geraakt wordt door het
beslu it.

Het college overweegt dat het belang van reclamanten rechtstreeks betrokken is bij het aan
de orde zijnde besluit. Dit besluit heeft betrekking op een perceel dat omsloten wordt door de
Emmasingel, de Begijnenhofstraat en de Maaspoort. Reclamanten zijn woonachtig in de nabije
omgeving van deze locatie, zijn eigenaar van hun woningen aan de Begijnenhofstraat 2 en 4
en hebben vanuit deze woningen zicht op de bouwlocatie. Reclamanten kunnen dan ook als
belanghebbenden in de zin van artikel t:2, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht worden
aangemerkt.

Het bezwaarschrift voldoet verder aan artikel 6:5, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht.
Het bezwaarschrift is voorzien van de naam en het adres van de indieners, de dagtekening,
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het
bezwaar.
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Het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt is op 28 november 2017 genomen en
(eveneens) verzonden op 28 november 2017. Het bezwaarschrift, ontvangen op 9 januari
2018, is binnen de termijn, voortvloeiend uit de artikelen 6:7 en 6:B van de Algemene wet
bestuursrecht, i ngediend.

Nu het bezwaarschrift tijdig is ingediend, reclamanten 2 als belanghebbenden kunnen worden
aangemerkt en ook aan de overige wettelijke vereisten voor het indienen van een
bezwaarschrift is voldaan, is het bezwaarschrift ontvankelijk.

Inhoud bezwaarschrift reclamanten 2

Strijd met vigerend bestemmingsplan

Reclamanten zijn van oordeel dat het bouwplan niet voldoet aan de maximale
bebouwingsgrenzen, hoogten en bestemming zoals die in het vigerende bestemmingsplan zijn
opgenomen. Hierbij wordt opgemerkt dat de initiatiefnemer van de transformatie er blijkbaar
van uitgaat dat het college gebruik maakt van haar vrijstellingsbevoegdheid. Indien dit in de
voorbereiding van het besluit vooraf ambtelijk is besproken, achten reclamanten het kwalijk
dat zij als direct aanwonenden daarover niet zijn geconsulteerd.

Ten aanzien van de strijdigheid met de bebouwingsgrenzen op het naastgelegen perceel aan
de Maaspoort / Begijnenhofstraat en waar het college ook gebruik wilde maken van zijn
vrijstellingsbevoegdheid, wordt verwezen naar een uitspraak van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State van 8 februari 2OO4 met zaaknummer
2OO4O2Lt2l1 (ECLI : NL: RVS : 2004 :AR70B9).

Stríjd met bestemmingsplan in voorbereiding

Op dit moment is het voorontwerpbestemmingsplan voor de binnenstad in procedure. In dit
bestemmingsplan wordt geen rekening gehouden met de bebouwingsgrenzen van het
bouwplan.

Naar de mening van reclamanten maakt de initiatiefnemer, wetende dat het nieuwe
bestemmingsplan in procedure is, slim gebruik van het vigerende bestemmingsplan. Derhalve
verzoekt de initiatiefnemer het college een omgevingsvergunning af te geven voor een
bouwplan dat strijdig is met zowel het geldende bestemmingsplan als het
voorontwerpbestemmingsplan. Het college kan niet 2 strijdigheden over dezelfde locatie
parallel in behandeling nemen.

De initiatiefnemer handelt in deze niet correct. Zijn handelswijze is in strijd met de openheid
en transparantie van de Algemene wet bestuursrecht. Als direct belanghebbenden had het
college reclamanten hierover moeten raadplegen.

Daglichttoetreding

Reclamanten bewonen een woning uit de jaren dertig van de vorige eeuw. De hoeveelheid
daglicht die tot de woningen toetreedt, is minimaal en zou niet voldoen aan de huidige eisen
in het Bouwbesluit. In de huidige situatie ervaren reclamanten op lichte dagen nog enigszins
voldoende reflectie van de gevel van het tegenliggende gebouw (voormalig UWV-kantoor). Ten
tijde van de aankoop van de woningen door reclamanten was dit nog net afdoende om aan het
gewenste woongenot te voldoen.

In de nieuwe situatie worden reclamanten geconfronteerd met een significant hogere
bebouwing met daarbovenop een donkere gevelsteen. Dit zal een sterk negatieve invloed
hebben op de hoeveelheid daglicht die toe kan treden tot de woningen. Het woongenot zal
daardoor sterk afnemen en de hoeveelheid daglicht zal in strijd zijn met het Bouwbesluit.

Reclamanten vinden dat het college niet kan meewerken aan het bouwplan dat niet passend
is binnen het bestemmingsplan en dat bovendien zal leiden tot een verslechtering van het
leefmilieu van de naastliggende woningen met een verdere achteruitgang van de regels van
het Bouwbesluit ten aanzien van daglichttoetreding. Reclamanten zijn benieuwd naar de
reactie van het college en zien graag een bezonningsonderzoek tegemoet.
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Privacy

Door de voorgenomen gewijzigde bestemming van het voormalige UWV-kantoor naar de
functie "worìen" wordt er een substantiële inbreuk gedaan op de privacy van reclamanten en
daarmee op hun woongenot.
Door de voorziene extra bouwlaag op het hoofdgebouw en 2 extra bouwlagen op de lage
achterbouw aan de zijde van de Begijnhofstraat, zullen reclamanten veel meer inbreuk op hun
privacy ervaren dan in de situatie met de bestemming kantoor.

Aantasting van het woongenot zal bovendien een sterk waardeverminderend effect hebben op
de woningen van reclamanten. Reclamanten claimen daarom schade te ondervinden door de
verleende omgevingsvergunning en door de strijdigheid met het bestemmingsplan.

Parkeernormen

Het ingediende bouwplan voorziet in de bouw van 28 appartementen en 1 commerciële ruimte.
Het aantal parkeerplaatsen bedraagt slechts 6. Reclamanten verzoeken het college aan te
geven of het aantal parkeerplaatsen voldoet aan de vigerende parkeernota. Gezien de
heersende parkeerdrukte in de omgeving betwijfelen reclamanten of hieraan wordt voldaan.

Reclamanten wijzen erop dat de parkeerruimte aan de voorzijde van hun percelen tot hun
eigendom behoort. Doordat het gemeentelijk trottoir over hun eigendom loopt, wordt vaak
gedacht dat deze parkeerplaatsen openbaar zijn. Reclamanten zijn genoodzaakt hun
grondgebied af te sluiten met parkeerbeugels. Reclamanten stellen een herinrichting van de
gehele straat voor omdat de verkeerssituatie onduidelijk is.

Overige strijdigheden

Reclamanten hebben inzage gehad in het bouwplan en vragen zich af of het bouwplan voldoet
aan de regels ten aanzien van geluidbelasting op de gevel en voor wat betreft inpandige
vluchtwegen en brandcompartimentering. Er is immers voorzien in diverse appartementen met
maar 1 vluchtweg.

Inhoudelijke overwegingen ten aanzien van het bezwaarschrift

Verleende vergunning

Het college stelt vast dat de op 28 november 2OI7 verleende omgevingsvergunning betrekking
heeft op de activiteiten bouwen van een bouwwerk en het gebruik van gronden of bouwwerken
in strijd met een bestemmingsplan, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a. en c. van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

De vergunning heeft betrekking op het verbouwen van het pand Emmasingel 53 tot 28
appartementen en 1 commerciële ruimte. Het betreft een transformatie van de functie kantoor
naar de functie wonen. Het gebied waarbinnen de transformatie gaat plaatsvinden, is gelegen
op het perceel, kadastraal bekend gemeente Weert, sectie S nummer 1589. Het perceel is
gelegen op een herkenbare hoeklocatie aan de Maaspoort / Emmasingel.

Bestemmingsplan

Volgens het geldende bestemmingsplan "Binnenstad 2009" ligt ter plaatse van het bouwplan
de bestemming "Gemengd". Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad op 9 maart 2010
vastgesteld en op 7 mei 2010 onherroepelijk in werking getreden. De als "Gemengd"
aangewezen gronden zijn ingevolge artikel 5.1. van de regels van dit bestemmingsplan
bestemd voor:

a. zakelijke, maatschappelijke en overige dienstverlening, waarvan de uitoefening zoveel
mogelijk dient te geschieden in een direct contact met het publiek, bijvoorbeeld door
middel van een baliefunctie;

b. horeca 2, uitsluitend op de begane grond;
c. aan huis gebonden beroep en/of bedrijf, uitsluitend op de begane grond;
d. kantoor met baliefunctie;
e. een horecabedrijf;
f. wonen;



S. functies anders dan wonen op de verdieping, uitsluitend overeenkomstig de als bijlage 4
bij de regels opgenomen lijst van aanwezige functies op de verdieping en in omvang zoals
aanwezig op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan;

h. een zalencentrum, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca -
zalencentrum';

i. horeca 1, ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 1' en uitsluitend op de
begane grond;

j. detailhandel, ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel' en uitsluitend op de begane
g rond;

k. uitsluitend voorzieningen ten behoeve van verkeer en verblijf op de begane grond, ter
plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang';

l. de instandhouding en/of herstel van het op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan aanwezige rijksmonument of gemeentelijk monument mede gelet op
de cultuurhistorische, stedenbouwkundige en/of landschappelijke waarde, ter plaatse van
de aanduiding'karakteristiek' ;

een en ander met de daarbij behorende (ondergrondse) parkeervoorzieningen,
groenvoorzieningen, verhardingen en andere voorzieningen zoals energievoorzieningen.

Ingevolge artikel 5.2.1, onder a. van de regels mogen op de voor "Gemengd" aangewezen
gronden uitsluitend worden gebouwd bouwwerken passende binnen deze bestemming.

In artikel 5.2.2., onder a. van de regels is opgenomen dat het hoofdgebouw in het bouwvlak
moet en dat de bijgebouwen in het bouwvlak mogen worden gebouwd. Het bouwvlak mag in
zijn geheel worden bebouwd.

Ten aanzien van de maatvoering van hoofdgebouwen gelden op grond van het bepaalde in
artikel 5.2.2, onder e. de volgende regels:

de goothoogte van hoofdgebouwen mag maximaal 6,00 meter bedragen tenzij ter plaatse
van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' een afwijkende goothoogte is
aangegeven of maximaal de goothoogte op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan indien deze hoger is;

de bouwhoogte van hoofdgebouwen mag maximaal 9,00 meter bedragen tenzij ter plaatse
van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' een afwijkende bouwhoogte is
aangegeven of maximaal de bouwhoogte op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan indien deze hoger is.

Op de verbeelding is een van artikel 5.2.2, onder e. van de regels afwijkende goot- en
bouwhoogte aangeduid. Op grond van deze aanduiding mag de goothoogte maximaal 9 meter
bedragen en mag de bouwhoogte maximaal 12 meter bedragen.

Artikel 5.2.4 geeft overige regels met betrekking tot bebouwing. In dit artikel is bepaald dat
bouwwerken/ geen gebouwen zijnde, qua aard en afmetingen bij de bestemming dienen te
passen. Op grond van het bepaalde onder a. van dit artikel mag de bouwhoogte van
bouwwerken/ geen gebouwen zijnde, maximaal 4,00 meter bedragen, met uitzondering van
erfafscheidingen waarvan de bouwhoogte maximaal 2,00 meter mag bedragen.

In artikel 17.1 van de regels is een algemene ontheffingsmogelijkheid opgenomen. Onder a.
van dit artikel is bepaald dat - indien niet op grond van een andere bepaling van deze regels
ontheffing kan worden verleend - het college bevoegd is ontheffing te verlenen van de
desbetreffende regels van het plan voor het afwijken van de voorgeschreven maten ten
aanzien van dakhellingen, inhoudsregels, goothoogten, bouwhoogten,
bouwperceelsgrensafstanden, bebouwde oppervlakten en bouwhoogte van bouwwerken geen
gebouwen zijnde, met ten hoogste 10o/o,

Afwijkende hoogte

Door het college is bij besluit van 20 mei 1987 een bouwvergunning verleend voor het
uitbreiden van het Arbeidsbureau op het perceel gelegen aan de Emmasingel 53. Uit de hierbij
behorende bouwtekeningen blijkt dat de goothoogte van dit bouwplan 10,18 meter bedraagt.
De maximale bouwhoogte bedraagt 13 meter.
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Deze goot- en bouwhoogte is hoger dan de op de verbeelding aangeduide afwijkende goot- en
bouwhoogte en gold op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan. De
vergunde maatvoering van het hoofdgebouw geldt derhalve als de maximale goot- en
bouwhoogte.

Procedure

In het besluit van 28 november 2OI7 is overwogen dat het project in strijd is met artikel 5.2.2,
sub e., onder 2 van het geldende bestemmingsplan omdat de bouwhoogte maximaal 13 meter
mag bedragen. Daarnaast is het project in strijd met artikel 5.2.3, sub a. en artikel 5.2.4., sub
a van het geldende bestemmingsplan omdat het hoofdgebouw in het bouwvlak moet worden
gebouwd en omdat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal 4
meter mag bedragen.

Om het project planologisch gezien te verankeren is gekozen voortoepassing van artikel 2.12,
lid 1, onder a, onder 10 en artikel 2.L2, lid 1, onder a, onder 20 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht juncto artikel 4,lid 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht
en de door het college op 25 november 2014 vastgestelde beleidsregels over deze
bevoegdheid.

Hiervoor is de reguliere voorbereidingsprocedure als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht gevolgd. Anders dan bij de uitgebreide
voorbereidingsprocedure, wordt bij de reguliere voorbereidingsprocedure geen ontwerpbesluit
ter inzage gelegd waartegen zienswijzen naar voren kunnen worden gebracht. Op een
geschikte wijze wordt kennis gegeven van de ingediende aanvraag. Er geldt voor beide
procedures geen verplichting voor het college omwonenden te raadplegen over een
bouwinitiatief.

Voor de reguliere voorbereidingsprocedure geldt hoofdstuk 4 van de Algemene wet
bestuursrecht. De uitgebreide voorbereidingsprocedure is geregeld in afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geeft hierop
enkele aanvullingen.

Bij de reguliere voorbereidingsprocedure gelden ook andere beslistermijnen. Op overschrijding
hiervan kan - anders dan bij de uitgebreide voorbereidingsprocedure - sprake zijn van een
van rechtswege verleende vergunning.

Voo ro ntwerpbeste m m i n g sp I a n " Bi n n en sta d 20 7 7 "

Voor onder meer het gebied waarin het project is gelegen is het bestemmingsplan "Binnenstad
2O!7" in voorbereiding. Bij besluit van 20 september 2077 is het voorontwerp van dit
bestemmingsplan vastgesteld. Het voorontwerp geeft voor het project geen wezenlijke
wijzigingen ten opzichte van de in het bestemmingsplan "Binnenstad 2009" opgenomen regels
voor dit project.

De aanleiding voor de actualisatie van het bestemmingsplan "Binnenstad 2009" is onder meer
het voorkomen dat het thans vigerende bestemmingsplan veroudert. Daarnaast wordt het
beleid, zoals vastgelegd in de "Structuurvisie Weert 2025" in dit plan vertaald. De inzichten
voortvloeiend uit deze herijkte visie worden daar waar mogelijk vertaald in de herziening van
het bestemmingsplan.

Structu u ruisíe Weert 2025

In het nieuwe bestemmingsplan worden ook ontwikkelingen van de afgelopen planperiode
meegenomen. Ten aanzien van het onderhavige bouwinitiatief overweegt het college in dit
verband als volgt.

De "Structuurvisie Weert 2025" is op 11 december 2013 door de raad vastgesteld. Onderdeel
van de Structuurvisie Weert 2025 is de Visie op het Stadshart. Deze visie is geactualiseerd en
op 12 juli 2Ot7 door de raad vastgesteld. De visie heeft een looptijd tot en met 2025. De visie
wijkt op een aantal punten af van de visie uit 2013. Daarnaast zijn ook thema's toegevoegd.
In ruimtelijk-functionele zin hebben de belangrijkste wijzigingen betrekking op het creëren van
ruimte voor 200 woningen, mede om functietransformatie mogelijk te maken van bijvoorbeeld
kantoren naar wonen. Dit betreft nieuwe planvoornemens die nog niet bekend zijn.
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De voorgenomen transformatie van het aan de Emmasingel 53 gelegen kantoorgebouw tot 28
appartementen is wel bekend en is opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan.

In de huidige situatie is op het aan de orde zijnde perceel een kantoorgebouw gelegen. Het
betreft een solitair gebouw dat bestaat uit vier bouwlagen. Het gebouw was voorheen onder
meer in gebruik door het Arbeidsbureau en het Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeri ngen.

De te bouwen appartementen, bestaande uit 12 vrije sector huurwoningen en 16 sociale
huurwoningen, worden gerealiseerd op de begane grond, de eerste, tweede en derde
verdieping. Op de begane grond is mede voorzien in een commerciële ruimte. De maximale
hoogte van het gebouw is 13,20 meter.

Het college overweegt dat in algemene zin een grote behoefte is aan huurwoningen, met name
voor mensen met een urgente woningvraag, verblijfsgerechtigden en jongeren / starters. De
doelgroepen hebben één ding gemeen: het zijn vaak eenpersoonshuishoudens en ze zijn op
zoek naar een goedkope huurwoning, bij voorkeur dicht bij voorzieningen.

De gemeente onderzoekt daarom in samenwerking met de gemeenten in de regio en de
marktpartijen (corporaties/ zorgaanbieders, beleggers) hoe het aanbod kan worden vergoot.
Daarnaast staat de gemeente open voor particuliere initiatieven die hierin voorzien. De
corporaties hebben al aangegeven de grote vraag niet op te kunnen vangen. De gemeente ziet
vooral kansen in de transformatie van leegstaande gebouwen in de (binnen)stad. Het gaat dan
om gestapelde woningen.

Het aan de orde zijnde bouwplan voldoet volledig aan het bovengenoemde beleid. Er is
namelijk sprake van de transformatie van een leegstand gebouw in het centrumgebied van de
gemeente, waarbij wordt voorzien in een woningtype waar veel behoefte aan is.

Eveneens wordt bijgedragen aan het terugdringen c.q. tegengaan van leegstand in
commerciële ruimten in het centrum van Weert doordat er kantoorruimte wordt omgezet in
woningen.

Parkeren

In zijn algemeenheid overweegt het college dat met de invoering van de Wet ruimtelijke
ordening het onderwerp parkeren behoort te worden geregeld in de (nieuwe)
bestemmingsplannen. Als uitwerking hiervan is in artikel 8.17 van de Invoeringswet van de
Wet ruimtelijke ordening bepaald dat artikel 8, vijfde lid van de Woningwet vervalt. Dat artikel
maakte het mogelijk dat stedenbouwkundige voorschriften, zoals parkeernormen, in een
gemeentelijke bouwverordening werden opgenomen. Via artikel 2.10, eerste lid, onder b. van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vormt de bouwverordening het toetsingskader
bij een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen.

Het vervallen van artikel 8, vijfde lid van de Woningwet leidt ertoe dat voor
bestemmingsplannen die na 29 november 2Ot4 (datum inwerkingtreding Reparatiewet BZK)
zijn vastgesteld, geen rekening meer kan worden gehouden met hetgeen in een gemeentelijke
bouwverordening is opgenomen. Omdat het thans vigerende bestemmingsplan "Binnenstad
2009' v6ór 29 november 2014 is vastgesteld, geldt er een overgangsregeling. Deze is
opgenomen in het (nieuwe) artikel 133 van de Woningwet. Op basis van deze regeling kan
nog worden getoetst aan de bouwverordening. De overgangsregeling geldt tot het tijdstip van
wijziging van het bestemmingsplan voor het gebied, doch uiterlijk tot l juli 2018. Dit betekent
dat vanaf deze datum alle bestemmingsplannen dienen te voorzien in parkeernormen. Het nu
aan de orde zijnde project kan nog worden getoetst aan de bepalingen van de
bouwverordening.

Bouwverordening

Artikel 2.5.30 van de bouwverordening geeft regels over parkeergelegenheid en laad- en
losmogelijkheden bij of in gebouwen. Ingevolge het eerste lid van dit artikel moet, indien de
omvang of de bestemming van een gebouw daartoe aanleiding geeft, ten behoeve van het
parkeren of stallen van auto's in voldoende mate ruimte zijn aangebracht in, op of onder het
gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort.



Het vierde lid van dit artikel bepaalt dat het bevoegd gezag de omgevingsvergunning kan
verlenen in afwijking van het bepaalde in (onder meer) het eerste lid. Deze afwijking is
toegestaan indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op
overwegende bezwaren stuit of voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of
stallingruimte, dan wel laad- of losruimte wordt voorzien.

Uit de toelichting op dit artikel blijkt dat de mogelijkheid tot het verlenen van een
omgevingsvergunning in afwijking van de eis in het eerste lid om een parkeergelegenheid van
voldoende omvang op eigen terrein of onder eigen dak te maken, onder meer is bedoeld voor
omgevingsvergunningplichtige verbouwingen van winkels e.d. in binnensteden.

Pa rkeerbel ei d sn ota 2OO 6

De Parkeerbeleidsnota 2006 Weert is vastgesteld op 28 juni 2006. Deze nota gaat vooral in op
de parkeerproblematiek in de binnenstad van Weert. Belangrijke uitgangspunten die gelden
zijn de parkeernormen. Om ervoor te zorgen dat de parkeerbalans behouden wordt is het in
ieder geval bij herontwikkelings- / nieuwbouwprojecten noodzakelijk een adequate
parkeernorm te gebruiken. Het uitgangsprincipe is dat parkeren zoveel mogelijk dient te
geschieden op eigen terrein.

Bij de vraag of in een concrete situatie kan worden afgeweken worden parkeerkencijfers van
de Stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en
de Verkeerstechniek (Stichting CROW) als uitgangspunt genomen. De parkeernormen worden
bepaald door de geldende CROW-normen op het moment van uitvoering van de plannen.

Voor de thans aan de orde zijn verbouwing van het pand Emmasingel 53 tot (sociale)
huurwoningen gelden op basis van een matig stedelijk gebied volgens de CROW-publicatie 317
de volgende minimale parkeernormen :

huur etage (duur) - 1,0 parkeerplaats per woning;
huur etage (goedkoop) - 0,7 parkeerplaats per woning

Voor de 12 huurwoningen en 16 sociale huurwoningen komt dit neer op minimaal 23,2
parkeerplaatsen om aan de parkeerbehoefte te voldoen.

Afwijking van regeling in bouwverordening

Het college constateert dat in het primaire besluit geen overwegingen zijn opgenomen over
het al dan niet voldoen aan de geldende parkeernormen en of al dan niet hiervan wordt
afgeweken. In zoverre is dit aspect terecht als bezwaargrond naar voren gebracht. Het college
overweegt het bezwaarschrift in zoverre gegrond te verklaren.

In het thans aan de orde zijnde besluit op bezwaar maakt het college gebruik van haar
bevoegdheid als bedoeld in artikel 2.5.30, vierde lid van de bouwverordening om af te wijken
van de eis om een parkeergelegenheid van voldoende omvang op eigen terrein of onder eigen
dak te maken. Hiertoe wordt als volgt overwogen.

Ervaring leert dat de parkeerbehoefte lager zal uitvallen vanwege het beperkte autobezit bij
het toekomstige type bewoners. De parkeerbehoefte dient opgevangen te worden via de
huidige 6 parkeerplaatsen op eigen terrein en de betaalde parkeervoorzieningen in de
omgeving. De initiatiefnemer is er door het college op gewezen dat het mogelijk is voor de
huurders die over een auto beschikken om een parkeervergunning te kopen in een
gemeentelijke garage (Kromstraat / Walburgpassage of De Muntgarage) of om dit privaat te
regelen aan de overzijde van de Maaspoort (achterzijde nummer B). Hier ligt een heel diep
achterterrein en hier worden privaat parkeerplaatsen verhuurd. Dit is op meer plekken aan de
Maaspoort mogelijk (zoals tussen de nummers 44 en 50). De bewoners komen niet in
aanmerking voor een parkeervergunning voor straatparkeren op de Emmasingel of de
Maaspoort. Op deze locaties is al sprake van een (te) hoge parkeerdruk. Huurders die geen
auto hebben hoeven dus ook geen vergunning te kopen. De initiatiefnemer van het project
heeft aangegeven dat dit vooraf met potentiële huurders wordt afgestemd, zulks op verzoek
van de gemeente. Het realiseren van parkeerplaatsen op eigen terrein is bij meerdere panden
in het stedelijk gebied waar transformatie plaatsvindt niet mogelijk.
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Op andere plaatsen in de binnenstad is deze afspraak ook gemaakt, zoals bij projecten aan de
Stationsstraat 16 en de Maasstraat 28.

Daglichttoetreding

Reclamanten stellen dat de hogere bebouwing waarin het project voorziet in combinatie met
toepassing van een donkere gevelsteen, een sterk negatieve invloed hebben op de hoeveelheid
daglicht die toe kan treden in hun woningen. De hoeveelheid daglicht zou volgens reclamanten
niet worden toegestaan in het kader van het Bouwbesluit. In dit verband wordt verwezen naar
de NEN 2057. Met de nieuwe situatie zal deze norm niet worden behaald en kan hun
woonruimte eigenlijk niet langer als woonruimte worden beschouwd. De desbetreffende norm
geldt ook voor bestaande bouw.

Het college overweegt als volgt.

In de artikelen 3.75 (nieuwbouw) en 3.78 (bestaande bouw) van het Bouwbesluit 2Ol2 zijn
bepalingen over daglichttoetreding opgenomen. In beide artikelen wordt verwezen naar NEN
2057. In deze NEN is aangegeven op welke wijze de vereiste daglichtoppervlakte moet zijn
bepaald. Hierbij wordt rekening gehouden met bepaalde belemmeringen zoals dakoverstekken
en uitkragende balkons, die de toetreding van daglicht kunnen beperken.

Volgens het derde lid van artikel 3.75 blijven b¡j het bepalen van een equivalente
daglichtoppervlakte bouwwerken en daarmee gelijk te stellen belemmeringen, die op een
ander perceel liggen, buiten beschouwing. Dit betekent dat bij het bepalen van de
daglichttoetreding slechts rekening behoeft te worden gehouden met bouwwerken die op
hetzelfde perceel liggen. Op die manier kan voor een gebruiksfunctie onafhankelijk van de
omgeving worden nagegaan of de gebruiksfunctie aan de daglichteisen voldoet. Een
soortgelijke bepaling is opgenomen in artikel3.TB,lid 2.

Met betrekking tot het aan de orde zijnde project wordt in dit verband overwogen dat uit de
technische toetsing van het bouwplan is gebleken dat voor wat betreft de daglichttoetreding
wordt voldaan aan de in het Bouwbesluit 2012 opgenomen daglichtoppervlakten van de
verbl ijfsgebieden en verblijfsrui mten.

Overige strijdigheden

Reclamanten stellen dat het project mogelijk niet voldoet aan de regels ten aanzien van de
geluidsbelasting op de gevel en voor wat betreft inpandige vluchtwegen en
bra ndcom pa rti menteri n g.

Geluidbelasting op gevel

In het Bouwbesluit 2OL2 zijn geen voorschriften opgenomen die in acht genomen moeten
worden voor de geluidbelasting op de gevel.

I n pa n d i ge vl uchtweg en en bra n d co m pa rti mente ri n g

Reclamanten stellen dat in diverse appartementen slechts 1 vluchtweg aanwezig is.

Het college overweegt dienaangaande dat twee vluchtrichtingen aanwezig zijn. Door de
afdeling risicobeheersing van de Veiligheidsregio Limburg-Noord is bij de toetsing van het
bouwplan ingestemd met tegenover elkaar liggende deuren. De vluchtroutes voeren derhalve
niet langs beweegbare constructieonderdelen. Ter plaatse van de appartementen 2.19 en 3.27
worden vrijloopd rangers geplaatst.

Uit de beoordeling van het project blijkt dat wordt voldaan aan de eisen op het gebied van
brandveiligheid, De desbetreffende aspecten zijn ook vastgelegd op de tekeningen die behoren
bij de verleende omgevingsvergunning.

Gelijkheidsbeginsel

Met betrekking tot de strijdigheid van de bebouwingsgrenzen op het naastgelegen perceel aan
de Maaspoort / Begijnenhofstraat, verwijzen reclamanten naar een uitspraak van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State van 8 februari 2004 (ECLI:NL:RVS:2004:4R7089).
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Ook in deze casus wenste het college gebruik te maken van haar vrijstellingsbevoegdheid
Reclamanten doen in deze een beroep op het gelijkheidsbeginsel.

Het college overweegt in zijn algemeenheid dat toepassing van het gelijkheidsbeginsel bij
overheidsbesluiten veronderstelt dat gelijke gevallen gelijk moeten worden behandeld. Het
college is van mening dat reclamanten met hun verwijzing niet hebben aangetoond dat sprake
is van een vergelijkbaar geval. Hiertoe wordt als volgt overwogen.

De casus waarop de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
betrekking heeft, betreft een met vrijstellingen als bedoeld in artikel 4, achtste lid, van de
gebruiksvoorschriften van het bestemmingsplan "Binnenstad" en in artikel 19, tweede lid, van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening verleende bouwvergunning voor het bouwen van een
commerciële ruimte en 7 appartementen met parkeergarage op een perceel gelegen aan de
Maaspoort / Begijnenhofstraat.

Het bouwplan ziet op een gebouw met een maximale goothoogte van circa 12 meter en een
maximale nokhoogte van circa 13 meter. In het gebouw worden 7 appartementen gerealiseerd
die op de eerste, tweede en derde verdieping zijn voorzien. Het souterrain is bedoeld voor 7
parkeerplaatsen en de begane grond wordt ingericht als commerciële ruimte voor detailhandel.

In de bestreden beslissing op bezwaar is overwogen dat de gronden waarop het bouwplan is
voorzien ingevolge het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Binnenstad" de bestemming
"Centrumvoorzieningen C" en "Achtertuin" hebben en dat het bouwplan voor een groot deel is
gelegen binnen het in het bestemmingsplan aangegeven differentiatievlak detailhandel. Met
het bouwplan wordt, in strijd met artikel 4, eerste lid, onder d, van de voorschriften behorend
bij het bestemmingsplan, detailhandel gerealiseerd buiten het in het bestemmingsplan
aangegeven differentiatievlak detailhandel. Teneinde vergunning te kunnen verlenen heeft het
college voor deze overschrijving vrijstelling verleend als bedoeld in artikel 4, achtste lid, van
de planvoorschriften.

Het bouwplan is voorts in strijd met de bestemming "Achtertuin" en met de in het
bestemmingsplan bepaalde maximaal toegestane goot- en nokhoogte van 7 respectievelijk 12
meter. Teneinde vergunning te kunnen verlenen heeft het college voor deze overschrijdingen
vrijstelling verleend als bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de WRO.

Het bouwplan overschrijdt de ingevolge de planvoorschriften geldende goothoogte van 7
meter met onder meer een goothoogte van 12 meter over de gehele achterzijde van het
gebouw.

Uit de uitspraak blijkt dat de bestreden beslissing op bezwaar niet is voorzien van een
deugdelijke motivering omdat deze overschrijding als ingrijpend moet worden aangemerkt,
hetgeen tot gevolg heeft dat aan de daarvoor gegeven ruimtelijke onderbouwing zware eisen
moeten worden gesteld. Om reden hiervan is het besluit op bezwaar vernietigd. De verleende
bouwvergunning is in stand gebleven,

Het nu aan de orde zijn bouwplan betreft echter een andere situatie. Het thans vigerende
bestemmingsplan staat afwijkende hoogten van de in de casus genoemde goot en nok toe.
Daar waar in het voorheen geldende bestemmingsplan "Binnenstad" een maximale goot- en
nokhoogte van 9 meter was toegestaan, staat het thans vigerende bestemmingsplan een
goothoogte van maximaal 9 meter en een bouwhoogte van maximaal 12 meter toe. Dit nog
afgezien van een afwijkende goot- en bouwhoogte op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan indien deze hoger is.

Het onderhavige project is verder gelegen in de bestemming "Gemengd". Het bouwplan in de
casus was gelegen in de bestemmingen "Centrumvoorzieningen" en "Achtertuin".

Anders dan in de casus genoemde vrijstellingen is voor het thans aan de orde zijnde project
gebruik gemaakt van de in het bestemmingsplan opgenomen mogelijkheden af te wijken van
de voorgeschreven maten ten aanzien van goot- en bouwhoogten. Naast het verlenen van
vrijstelling voor het realiseren van een detailhandelsfunctie buiten het hiervoor aangegeven
differentiatievlak, is voor het bouwplan aan de Maaspoort gebruik gemaakt van een
(buitenplanse) vrijstelling van het voorheen geldende artikel 19, lid 2 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening.
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In het kader van deze vrijstelling was bovendien een ruimtelijke onderbouwing noodzakelijk.
Dit is bij de op 28 november 2017 verleende vergunning niet het geval.

Aantasting woongenot en privacy

Reclamanten stellen dat de in het plan voorziene bouw van een extra bouwlaag op het
hoofdgebouw en twee extra bouwlagen op de achterbouw aan de zijde van de
Begijnenhofstraat, leidt tot vermindering van hun woongenot tot een aantasting van hun
privacy. Daarbij voeren zijaan datdoordetoevoeging van ramen in de nieuwe gevel aan deze
zijde, toekomstige bewoners vanuit de nieuwe appartementen in hun woningen zullen kunnen
kijken.

Het college overweegt dat in het algemeen aan een geldend bestemmingsplan geen blijvende
rechten kunnen worden ontleend. Uit vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State blijkt dat de gemeenteraad op grond van gewijzigde planologische
inzichten en na afweging van alle betrokken belangen andere bestemmingen en planregels
voor gronden kan vaststellen. Reclamanten kunnen derhalve geen aanspraak maken op een
blijvend vrij uitzicht. Dit geldt temeer daar op basis van het geldende bestemmingsplan
bebouwing mogelijk is op grond waarvan ook geen vrij uitzicht aanwezig is.

In het ter plaatse geldende bestemmingsplan is ter plaatse een bouwvlak opgenomen, waarbij
voor het gehele bouwvlak een maximale bouwhoogte geldt van 12,00 meter, ook al was deze
bouwhoogte niet over het gehele bouwvlak aanwezig, deze was wel toegelaten over het gehele
bouwvlak. Het betreft overigens geen wijziging van de bestemming. De geldende bestemming
"Gemengd" maakt immers ook een gebruik voor woondoeleinden en een commerciële functie
op de begane grond mogelijk.

Op grond artikel 17.1, onder a. van het ter plaatse geldende bestemmingsplan Binnenstad
2009 is het mogelijk om af te wijken van de voorgeschreven maten ten aanzien van onder
andere, bouwhoogten met ten hoogste 10o/o. Het bestemmingsplan laat over het volledige
bouwvlak een bouwhoogte toe van 12,00 meter. Met een afwijking van 10o/o kan over het
gehele bouwvlak een bouwhoogte van maximaal 13,20 meter worden toegelaten. Vanwege de
hoeksituatie is een accent op deze plek wenselijk. Dit accent past tevens bij de historische
context van deze locatie en sluit aan op de hoogte van de hoeksituatie aan de overzijde van
de Maaspoort. Hiermee ontstaat een pooftwerking. Foto's van voormalige bebouwing op deze
locatie hebben als inspiratie gediend voor het project. Deze bebouwing was fors. Het
metselwerk dat in de gevels teruggebracht wordt draagt eveneens bij aan de versterking van
de historische context.

Het college overweegt verder dat het onderhavige perceel is gelegen in het stedelijk gebied
waar de woningen op korte afstand van elkaar liggen. Een bepaalde mate van aantasting van
de privacy is in dat geval onoverkomelijk en dient als zodanig in een stedelijke omgeving
geaccepteerd te worden en kan worden beschouwd als behorend tot het normale
maatschappel ijke risico.

Hoewel het college niet betwist dat de appartementen enige invloed kunnen hebben op de
toetreding van daglicht en zullen leiden tot verlies van uitzicht in de richting van de nieuwe
appartementen, is de vraag of deze invloed, gezien de omstandigheden, aanvaardbaar is.
Daarbij is tevens van belang wat de schaduwwerking is van de woning van reclamant.

Zoals reeds overwogen is er in de (binnen)stad een grote behoefte aan huurwoningen voor
met name jongeren / starters. Door middel van de voorgenomen transformatie van het
leegstaande kantoorgebouw naar woningbouw, is het vanuit volkshuisvestelijke motieven
wenselijk dat deze woningen worden gerealiseerd.

Het college is van oordeel dat de door reclamanten aangevoerde belemmeringen van
verminderde toetreding van daglicht en aantasting van het woongenot, minder zwaar wegen
dan het belang dat met de realisering van de geplande bouw is gemoeid. Aan de nadelige
veranderingen van het uitzicht, de bezonning en de privacy van reclamanten behoeft naar de
mening van het college dan ook geen doorslaggevende betekenis toegekend te worden. De ter
plaatse te realiseren bouwhoogte in relatie tot de omliggende bebouwing wordt uit
stedenbouwkundig oogpunt passend geacht, mede gelet op de omstandigheid dat sprake is
van een binnenstedelijke situatie.
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Waardevermindering

Reclamanten stellen dat hun woningen moeilijk verkoopbaar zullen worden c.q. sterk in waarde
zullen verminderen. Dit als gevolg van de vermindering van daglichttoetreding en de
toevoeging van een groot aantal ramen in de nieuw te bouwen gevel waardoor inkijk zal
ontstaa n.

In verband hiermee wordt overwogen dat voor een eventuele vermogens- en inkomensschade
die ontstaat na wijziging van de planologie een afzonderlijke procedure mogelijk is.

Indien reclamanten van oordeel zijn dat zij door de voorgenomen bouw schade lijden of zullen
lijden die redelijkerwijze niet voor rekening van de aanvrager behoort te blijven en voor zover
de tegemoetkoming net voldoende anderszins is verzekerd, kan door hen bij het college een
aanvraag om tegemoetkoming in schade worden ingediend.

Conclusie

Na afweging van afle betrokken belangen overweegt het college het primaire besluit met
verbetering van de motivering in stand te laten. Voor wat betreft het gestelde omtrent de
parkeernormen is het door reclamanten 2 ingediende bezwaarschrift gegrond. Het ingediende
bezwaarschrift geeft echter geen aanleiding het primaire besluit te herroepen.

Met betrekking tot het door reclamant 1 ingediende bezwaarschrift wordt overwogen dit
bezwaa rsch rift n iet-ontva n kel ijk te verkla re n.
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