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GEMEENTE vVEERT

Beslissing op bezwaar gericht tegen de beslissing op het handhavingsverzoek
d.d. 3 juli 2O18 inzake het bouwen conform het Bouwbesluit 2012 van het
appartementencomplex aan de Graafschap Hornelaan 1154 in Weert.

Bestreden besluit
Bij collegebesluit van 3 juli 2018 (verzonden op 5 juli 2018) is besloten:

1. het handhavingsverzoek ontvankelijk te verklaren;
2. het handhavingsverzoek voor zover het is gericht tegen de muizenoverlast en de

ventilatie toe te wijzen en Wonen Limburg hiervoor aan te schrijven;
3. Wonen Limburg te verzoeken om wijzigingen van niet ondergeschikte aard te

melden;
4. het handhavingsverzoek voor het overige mede vanwege de gemaakte

procesafspraken af te wijzen.

Bezwaarschrift
Tegen bovengenoemd collegebesluit hebben de heer E.L.S.M. Kirkels, voorzitter van de
Bewonerscommissie Gr. Hornelaan 115A, en mevrouw W.P. de Bakker, voorzitter van de
Stichting Huurdersbelangen Midden-Limburg, bij brief d.d, 15 augustus 2018 (ingekomen
op 15 augustus 2018) namens bewoners c.q, huurders van 16 appartementen aan de
Graafschap Hornelaan 1154 in Weert een bezwaarschrift ingediend, De bezwaren luiden
(samengevat) als volgt:

1. Er kan niet verwezen worden naar procesafspraken of andere redenen/factoren.
2. U-waarde van de beglazing, thermische isolatie en EPC zijn niet hetzelfde, Het

standpunt moet zijn dat Wonen Limburg aan de EPC eis moet voldoen.
3, Het handhavingsverzoek inzake de thermische isolatie moet worden toegewezen.
4. Er moet een besluit over de brandveiligheid worden genomen o.a. de veiligheid

van de gebruikte platen voor de gevelisolatie.
5. Wonen Limburg moet verplicht worden om de scheurvorming in de breedplaatvloer

te controleren,
6. Er moet een standpunt over de controle van de opgelegde maatregelen inzake de

muizenoverlast en ventilatie genomen worden.
7. Er wordt verzocht om het toezicht- en toetsprotocol.

Ontvankelijkheid van het bezwaarschrift
Volgens artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) kan een belang-
hebbende tegen een besluit beroep instellen bij de rechtbank. Volgens artikel 7:1van de
Awb dient degene aan wie dit recht is toegekend alvorens beroep in te stellen tegen dat
besluit bezwaar te maken. Reclamanten hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt.
Voordat wordt ingegaan op de overwegingen ten aanzien van de bezwaargronden dient
eerst te worden nagegaan of reclamanten ontvankelijk zijn met hun bezwaarschrift.
Hieronder beoordeelt het college van burgemeester en wethouders (hierna: het college) of
het bezwaarschrift voldoet aan de wettelijke vereisten die gelden voor de ontvankelijkheid
van een bezwaarschrift.

Het bestreden besluit is op 5 juli 2018 aan reclamanten verzonden, Gelet op de
verzenddatum van het bestreden besluit is de laatste dag van de bezwaartermijn
verstreken op 16 augustus 2018. Het bezwaarschrift is op 15 augustus 2018 ontvangen en
daarmee tijdig ingediend.

Om als natuurlijk persoon belanghebbende in de zin van de Awb te worden aangemerkt
dient diens belang rechtstreeks bij een besluit te zijn betrokken. Dit betekent dat een
natuurlijk persoon een voldoende objectief, actueel, eigen en persoonlijk belang dient te
hebben dat rechtstreeks geraakt wordt door het bestreden besluit (artikel 1;2, eerste lid
van de Awb). Ten aanzien van rechtspersonen worden als hun belangen mede beschouwd
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de algemene en collectieve belangen die zij krachtens hun doelstellingen en volgens hun
feitelijke werkzaamheden in het bijzonder behartigen (artikel 1:2, derde lid van de Awb).

Het bezwaarschrift is door de heer E.L.S.M. Kirkels als voorzitter van de
Bewonerscommissie Graafschap Hornelaan 115A en mevrouw W,P. de Bakker als
voorz¡tter van de Stichting Huurdersbelangen Midden-Limburg namens bewoners c.q.
huurders van 16 appartementen aan de Graafschap Hornelaan 115A in Weert ingediend.

Volgens artikel 2 van de statuten heeft Stichting Huurdersbelangen Midden-Limburg ten
doel : het behartigen van belangen van huurders(organisaties) binnen de sociale en
particuliere huursector in Midden-Limburg en Zuidoost-Brabant op het gebied van wonen,
woonomgeving en overige zaken die verband houden met volkshuisvesting. Volgens
artikel 3 van de statuten tracht de stichting dit doel te bereiken door:

1. het vertegenwoordigen van haar aangesloten organisaties in overlegsituaties met
verhuurder(-s) en andere gesprekspartners binnen haar werkgebied;

2. het coördineren, stimuleren en ondersteunen van initiatieven die het doel trachten
te verwezenlijken in materiele en immateriële zin, zowel richting aangesloten
organisaties als verhuurders;

3. alle andere wettelijke middelen die bijdragen de doelstelling te verwezenlijken.
Volgens de'Handreiking Bewonerscommissie'van de Stichting Huurdersbelangen Midden-
Limburg is het doel van de Bewonerscommissie Graafschap Hornelaan 1154 om namens
de huurders van het complex in overleg te treden met de verhuurder Stichting Wonen
Limburg.

Uit de statuten van de Stichting Huurdersbelangen Midden-Limburg volgt dat alleen een
bezwaarschrift ingediend namens de huurders past binnen de statutaire doelstelling van
Stichting Huurdersbelangen Midden-Limburg. Ook inzake de Bewonerscommissie
Graafschap Hornelaan 1154 geldt dat hun werkzaamheden verband houden met de directe
belangen van de bewoners, in de hoedanigheid van huurders, in hun relatie tot de
verhuurder.

Op basis van een op 7 november 2018 ingediende machtiging stelt het college vast dat het
bezwaarschrift d.d. 15 augustus 2018 namens de bewoners c,q, huurders (gebruikers) van
16 appartementen aan de Graafschap Hornelaan 115A in Weert is ingediend. Voor zover
deze machtiging is voorzien van de adressen, namen en handtekeningen van de
betreffende bewoners/huurders (gebruikers) kan op basis hiervan worden vastgesteld dat
door de volgende personen, vertegenwoordigd door de Bewonerscommissie Graafschap
Hornelaan 1154 en de Stichting Huurdersbelangen Midden-Limburg, het bezwaarschrift is
ingediend:

- Graafschap Hornelaan 1154-1,
- Graafschap Hornelaan LLSA-2,
- Graafschap Hornelaan 1154-3,
- Graafschap Hornelaan 1154-4,
- Graafschap Hornelaan 115A-5,
- Graafschap Hornelaan 1154-6,
- Graafschap Hornelaan 7t5A-7,
- Graafschap Hornelaan 1154-8, 

'- Graafschap Hornelaan 1154-9, r

- Graafschap Hornelaan 1154-10,
- Graafschap Hornelaan 1154-11,
- Graafschap Hornelaan 1154-12,
- Graafschap Hornelaan 115A-14,
- Graafschap Hornelaan 115A-15¿
- Graafschap Hornelaan 1154-16,
- Graafschap Hornelaan I75A-t7,

Uit de ingediende machtiging blijkt dat het bezwaarschrift is ingediend namens de
bewoners c.q. huurders (gebruikers) van de Graafschap Hornelaan 1154-1 t/m 115A-12
en de Graafschap Hornelaan 1154-14 t/m 1154-17. Van de huisnummers 1154-13 en
1154-18 ontbreken de namen en de handtekeningen zodat niet kan worden vastgesteld
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dat het handhavingsverzoek ook mede namens hen is ingediend. De genoemde indieners
hebben in de hoedanigheid van bewoners en huurders een rechtstreeks en persoonlijk
belang bij de beslissing op het bezwaarschrift.

Verder voldoet het bezwaarschrift aan artikel 6:5 van de Awb. De brief is ondertekend,
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.

Het college is van oordeel dat het bezwaarschrift voldoet aan de wettelijke vereisten voor
de ontvankelijkheid. Gelet hierop verklaart het college het bezwaarschrift ontvankelijk en
gaat over tot de inhoudelijke beoordeling van het bezwaarschrift.

Hoorzitting
Op 77 oktober 2018 heeft een hoorzitting plaats gevonden. Een verslag van deze
hoorzitting is gehecht aan dit besluit.

Inhoudelijke beoordeling van het bezwaarschrift
Op grondslag van het ontvankelijke bezwaarschrift heroverweegt het college per
bezwaargrond het bestreden besluit.

Bezwaarqrond 1

Het college gaat uit van de volgende feiten en omstandigheden

Reclamanten voeren aan dat er niet kan worden verwezen naar procesafspraken. Wanneer
niet conform het Bouwbesluit is gebouwd, dient handhavend te worden opgetreden.
Hooguit kan een besluit worden uitgesteld totdat zaken duidelijk zijn. Daarnaast vinden ze
het niet duidelijk naar welke procesafspraken wordt verwezen en vragen zich af of andere
redenen/factoren meespelen,

Tijdens de hoorzitting hebben reclamanten benadrukt dat procesafspraken niet werken.
Procesafspraken kunnen niet worden afgedwongen en kunnen op verschillende manieren
worden geïnterpreteerd. Ze willen een besluit waarin staat wat, van wie, om welke reden
wordt verwacht en binnen welke termijn dit door de gemeente wordt gecontroleerd. De
gemeente is verantwoordelijk voor de controle van bouwwerken aan het Bouwbesluit.
Reclamanten en Wonen Limburg terug aan tafel te sturen om het geschil via
procesafspraken verder uit te vechten, is het afschuiven van verantwoordelijkheden.
Reclamanten en Wonen Limburg hebben geen overeenstemming bereikt. Er dient een
duidelijk en gemotiveerd besluit te worden genomen om wel of niet te handhaven.

Wonen Limburg stelt zich op het standpunt dat de gemeente een besluit moet nemen over
de handhaving.

Het college overweegt als volgt.

Op 22 juni 2018 heeft er een overleg plaats gevonden tussen gemeente (wethouder Van
Eijk, mevrouw Arts en mevrouw Chalh), reclamanten (mevrouw De Bakker, mevrouw Van
de Winkel en de heer Kirkels) en Wonen Limburg (de heer Segers), Het college stelt vast
dat de insteek van de gemeente tijdens dat gesprek niet inhoudelijk van aard maar
procesmatig is geweest. Er zijn procesafspraken gemaakt. DPA Cauberg-Huygen heeft in
eerste instantie bij rapport d.d. 7 juni 2018 met referentie 04429-269L8-02 een
herberekening van de EPC opgesteld. Tijdens het overleg van 22 juni 2018 is afgesproken
dat over het genoemde rapport van DPA Cauberg-Huygen geen conclusies getrokken
kunnen worden totdat Wonen Limburg in de gelegenheid is gesteld om duidelijkheid te
verkrijgen over de punten waarover vragen zijn. Met de term'procesafspraken'is in het
bestreden besluit dan ook gedoeld op het vervolgtraject waarin de adviseur van Wonen
Limburg en de adviseur van de gemeente in onderling overleg tot een eindconclusie over
de EPC zouden komen. Omdat het overleg tussen de adviseurs en de mededeling van de
uitkomst hiervan ten tijde van het nemen van het bestreden besluit nog niet had plaats
gevonden, kon onder die omstandigheden niet anders worden besloten dan te verwijzen
naar de gemaakte procesafspraken en het handhavingsverzoek om die reden af te wijzen.
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Daarnaast is in het dictum van het bestreden besluit het handhavingsverzoek 'mede
vanwege de gemaakte procesafspraken afgewezen. Met de term'mede' is gedoeld op de
afwijzing van het handhavingsverzoek voor zover het is gericht tegen de scheurvorming
van de breedplaatvloer en de luchtdichtheid van het appartementencomplex.

Gelet op de voorafgaande overwegingen verklaart het college bezwaargrond 1 ongegrond.
Daarbij neemt het college in aanmerking dat in de bezwaarfase duidelijkheid is gekomen
over het vraagstuk van de EPC. In de overwegingen van bezwaargrond 2 neemt het
college over de EPC een standpunt in.

Bezwaarqrond 2
Het college gaat uit van de volgende feiten en omstandigheden

Reclamanten hebben in hun handhavingsverzoek aangevoerd dat het vanaf het moment
van de oplevering (juli 2016) klachten regent. De bewoners twijfelen over de thermische
begrenzingen (stookkosten, isolatie, koude, ontbreken van driedubbele beglazing).
Daarnaast betwijfelen zij of een woongebouw met relatief zo veel glasoppervlak per
appartement voldoet aan de EPC eis zonder dat hiervoor compenserende maatregelen zijn
getroffen, Op de hoorzitting is aangegeven dat de maandelijkse energierekening van
sommige bewoners € 200,= bedraagt en van anderen € 100,=. Ondanks de
vloerverwarming wordt het appartement nooit warmer dan 20o. Naar aanleiding van deze
stellingen heeft het college DPA Cauberg-Huygen een second opinion advies gevraagd
over de energieprestatie coëfficiënt (EPC). Hiertoe heeft DPA Cauberg-Huygen EPC

berekeningen geanalyseerd, aangeleverde bewijsstukken beoordeeld en inspecties op
locatie verricht.

In haar rapport d.d. 7 juni 2018 met referentie 04429-26918-02 komt DPA Cauberg-
Huygen uit op een EPC van 0,64 en concludeert dat er niet is voldaan aan de tijdens de
bouwaanvraag geldende EPC norm van 0,6. T¡jdens het genoemde overleg van 22 juni
2018 is in het belang van de zorgvuldigheid besloten om DPA Cauberg-Huygen samen met
Quant Architectuur (adviseur van Wonen Limburg) in onderling overleg tot een
eindconclusie te laten komen. Dit heeft geleid tot het rapport van DPA Cauberg-Huygen
d.d. 16 augustus 2018 met referentie 04429-269L8-03 waarmee is vastgesteld dat de EPC

uitkomt op 0,59 en daarmee voldoet aan de destijds geldende EPC norm van 0,6. In het
laatstgenoemde rapport heeft DPA Cauberg-Huygen tevens vastgesteld dat de isolatie in
de gebouwschil voldoet aan de geldende eisen maar dat reclamanten betwijfelen of de
gevel-, dak- en vloerisolatie daadwerkelijk z¡jn toegepast. Vervolgens concludeert DPA
Cauberg-Huygen dat Wonen Limburg met de bewijsstukken (kwaliteitsverklaringen,
berekeningen, leveringsbonnen) aannemelijk heeft gemaakt dat de toegepaste
gevelisolatie overeenkomt met de berekeningen maar dat niet kan worden aangetoond of
de juiste vloer- en dakisolatie zijn toegepast. In het daaropvolgende rapport d.d. 2I
september 2018 met referentie 04429-269L8-03v2 bevestigt DPA Cauberg-Huygen de
conclusie dat de EPC uitkomt op 0,59 maar geeft daarbij aan dat op basis van de
aangeleverde bewijsstukken niet met zekerheid kan worden gesteld dat de in de EPC
gehanteerde isolatiewaarde van de gebouwschil daadwerkelijk is toegepast. Ten aanzien
van de dakisolatie geeft DPA Cauberg-Huygen aan door Wonen Limburg is een passage
van het contract tussen Janssen de Jong en de dakdekker ls aangeleverd. In deze passage
is aangegeven dat het dak wordt voorzien van een EPS100 afschotisolatie met Rc 7,0. Er
kan echter niet met zekerheid worden aangegeven of deze passage ziet op het
appartementencomplex Graafschap Hornelaan en of de producten daadwerkelijk geleverd
zijn. Ten aanzien van de vloerisolatie geeft DPA Cauberg-Huygen aan dat op 2 november
2015 een (deel)levering van slimme EPC passtroken van VBI consoles heeft
plaatsgevonden maar dat onduidelijk is welk type is geleverd. Aansluitend adviseert DPA
Cauberg-Huygen dat om meer zekerheid te krijgen over de toegepaste isolatiematerialen
destructief onderzoek nodig zal zijn.

Reclamanten voeren in het bezwaarschrift aan dat de U-waarde van de beglazing en de
thermische isolatie ten onrechte in het bestreden besluit aan elkaar gelijk zijn gesteld. Hun
handhavingsverzoek inzake de EPC eis had moeten worden toegewezen en Wonen
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Limburg had hieraan gehouden moeten worden. Verder stellen reclamanten dat de
gemeente DPA Cauberg-Huygen de verkeerde gegevens voor de controle van de EPC

berekening heeft verstrekt.

Tijdens de hoorzitting hebben reclamanten bepleit dat uit het rapport d.d. 16 augustus
2018 met referentie 04429-26918-03 van DPA Cauberg-Huygen volgt dat er niet is
voldaan aan de EPC eis. Er is niet bewezen/aangetoond of de juiste vloer- en dakisolatie is
toegepast. Dat iets aannemelijk is gemaakt, wil niet zeggen dat het daadwerkelijk zo is.
De herberekening is op andere stukken gebaseerd en dan rolt er ineens een andere
beoordeling uit. Reclamanten hebben er geen vertrouwen meer in. Er zijn fouten gemaakt
en er is afgeweken van de vergunning. Als DPA Cauberg-Huygen aangeeft dat er een
destructief onderzoek dient te komen, dan dient dit plaats te vinden. De gemeente moet
hierin een besluit nemen. Dat Wonen Limburg geen destructief onderzoek wil, achten zij in
strijd met eerdere toezeggingen van Wonen Limburg. Indien er geen overeenstemming
bereikt wordt tussen de adviseur van Wonen Limburg (Quant Architectuur) en de adviseur
van de gemeente (DPA Cauberg-Huygen) zouden de bevindingen van DPA Cauberg-
Huygen leidend zijn en zou er conform de bevindingen van DPA Cauberg-Huygen
gehandeld worden. Verder zou tijdens een van de laatste overleggen afgesproken zijn dat
Wonen Limburg aantoont wat er daadwerkelijk voor isolatie is gebruikt. Kan Wonen
Limburg bepalen dat zij geen destructief onderzoek wil of kan de gemeente dit eisen?
Reclamanten willen dat het advies van DPA Cauberg-Huygen om een destructief
onderzoek te verrichten wordt opgevolgd. Alleen dan komen de bewijzen op tafel omtrent
de toegepaste isolatie en kunnen er conclusies worden verbonden aan de uitkomst van de
EPC berekening,

Wonen Limburg stelt zich op het standpunt dat de informatie die er ligt voldoende moet
zijn en dat de gemeente een besluit over de handhaving moet nemen. Het feit dat
aannemelijk is dat het voldoet brengt met zich mee dat de bewijslast bij reclamanten ligt
voor het aantonen dat dit niet het geval is, aldus Wonen Limburg.

Het college overweegt als volgt.

Het college kan reclamanten niet volgen in hun stelling dat de U-waarde van de beglazing,
de thermische isolatie en de EPC in het bestreden besluit aan elkaar gelijk zijn gesteld. Op
pagina 11 van het rapport d.d, 7 juni 2018 met referentie O4429-269t8-02 is opgenomen
dat de U-waarde van de beglazing een van de parameters is van de EPC berekening,
Hierna volgt in het genoemde rapport een opsomming van andere parameters van de EPC

berekening zoals thermische isolatie. De opmerking in het bestreden besluit dat de U-
waarde van de ramen en de thermische isolatie een van de parameters van de EPC

berekening is, is dus overgenomen uit het genoemde rapport. In tegenstelling tot wat
reclamanten stellen zijn de U-waarde van de beglazing, de thermische isolatie en de EPC

berekening in het bestreden besluit daarmee ook niet gelijkgesteld. Met'parameters' heeft
het college enkel bedoeld dat deze factoren invloed hebben op de EPC berekening. Dat
laatste wordt ook bevestigd door DPA Cauberg-Huygen in het rapport d.d. 7 juni 2018 met
refere nti e 04429 -269 t8- 02.

Het college kan reclamanten ook niet volgen in hun stelling dat de gemeente aan DPA
Cauberg-Huygen verkeerde tekeningen zou hebben aangeleverd. Aan DPA Cauberg-
Huygen zijn de bestektekeningen behorende bij de omgevingsvergunning verstrekt. Nadat
Wonen Limburg vragen had gesteld over het rapport d.d. 7 juni 2018 met referentie
04429-269t8-02, heeft Wonen Limburg de werkteken¡ngen aangeleverd. Naar aanleiding
van die werktekeningen hebben beide adviseurs de EPC anders bevonden door anders te
kijken naar het glasoppervlak en de lineaire koudebruggen. Uiteindelijk zijn beide
adviseurs gekomen op een EPC van 0,59,

Het college moet bij de inzet van haar handhavende bevoegdheden toetsen of sprake is
van een overtreding waartegen gehandhaafd moet worden. De volgende fe¡ten en
omstandigheden spelen hierbij een rol. In het Bouwbesluit 2012 worden eisen gesteld aan
de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van een gebouw. Op het moment van de indiening
van de aanvraag om omgevingsvergunning (19 december 2014) was artikel 5.2 van het
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Bouwbesluit 20L2 d.d. 1 november 20t4 van kracht. Volgens het eerste lid van dit artikel
dient een woongebouw een EPC van ten hoogste 0,6 te hebben. In de rapporten d.d. 16
augustus 2018 en d.d.2l september 2018 komt DPA Cauberg-Huygen uit op een EPC van
0,59. DPA Cauberg-Huygen geeft aan dat hiermee wordt voldaan wordt aan de destijds
geldende EPC eis van 0,6, maar geeft tegelijk aan dat er niet met zekerheid gesteld kan
worden dat de in de EPC gehanteerde warmteweerstand (isolatiewaarde) van de
gebouwschil is toegepast. Concreet betekent dit dat Wonen Limburg niet heeft aangetoond
dat de toegepaste vloer- en dakisolatie overeenkomt met de uitgangspunten in de EPC

berekening. Ten aanzien van de dakisolatie heeft Wonen Limburg een passage van het
contract tussen Janssen de Jong en de dakdekker aangeleverd. In deze passage is
aangegeven dat het dak wordt voorzien van een EPS100 afschotisolatie met Rc 7,0. DPA
Cauberg-Huygen kan echter niet met zekerheid aangeven of deze passage ziet op het
appartementencomplex Graafschap Hornelaan 1154 en of de producten daadwerkelijk
geleverd zijn. Ten aanzien van de vloerisolatie heeft op 2 november 2015 een
(deel)levering van slimme EPC passtroken van VBI consoles plaatsgevonden. DPA
Cauberg-Huygen vindt het echter onduidelijk welk type is geleverd. Om meer zekerheid te
verkrijgen over de toegepaste vloer- en dakisolatie adviseert DPA Cauberg-Huygen om
destructief onderzoek te doen. Hierbij dient op een aantal plaatsen in de gevel (iedere
oriëntatie) en het dak (alle dakvlakken) gecontroleerd te worden of de juiste isolatie is
toegepast. De isolatie van de begane grond kan alleen gecontroleerd worden indien de
kruipruimte bereikbaar is. Nu DPA Cauberg-Huygen niet beschikt over informatie waaruit
blijkt wat de toegepaste vloer- en dakisolatie is, kan naar het oordeel van het college niet
getoetst worden of de uitgangspunten in de EPC berekening juist zijn. Als gevolg hiervan
kan niet beoordeeld worden of voldaan is aan artikel 5.2, eerste lid van het Bouwbesluit
2012. l-lierdoor kan het college haar handhavende bevoegdheden niet uitoefenen. Gelet
hierop verklaart het college bezwaargrond 2 gegrond voor zover dat is gericht op het
inzake de EPC overnemen van het advies van DPA Cauberg-Huygen. Het college besluit
St¡chting Wonen Limburg op grond van artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht
aan te zeggen om primair de in het rapport d.d. 27 september 2018 met referentie 04429-
269L8-03v2 van DPA Cauberg-Huygen ontbrekende bewijsstukken aan te leveren en
indien dit niet mogelijk is subsidiair medewerking te verlenen aan een destructief
onderzoek naar de toegepaste vloer- en dakisolatie in het appartementencomplex aan de
Graafschap Hornelaan 1154 in Weert, Daarbij neemt het college in aanmerking dat het
destructief onderzoek niet dermate ingrijpend is dat dit redelijkerwijs niet gevorderd kan
worden. De vordering van de medewerkingsplicht wordt tegelijk bekendgemaakt met d¡t
besluit.

Bezwaarqrond 3
Het college gaat uit van de volgende feiten en omstandigheden,

In het rapport d.d. 7 juni 2018 met referentie 04429-26918-02 concludeert DPA Cauberg-
Huygen op basis van de bewijsstukken dat de vloer tussen de appartementen (9 en 10) en
de bergingen niet is voorzien van isolatie. Hiermee wordt niet voldaan aan de
warmteweerstandeis van minimaal 3,5 m2K/W tussen verblijfsgebied en onverwarmde
ruimte. Verder geeft DPA Cauberg-Huygen aan dat de onderzijde van het plafond van de
bergingen moet worden voorzien van isolatie. De woningscheidende wand tussen woning 2

en de bergingen dient ook te worden voorzien van isolatie. In het rapport van DPA
Cauberg-Huygen d.d. J.6 augustus 2018 met referentle 04429-26918-03 herhaalt DPA
Cauberg-Huygen met verwijzing naar een bijlage waarop tekening is aangegeven welke
wanrl en vloer geïsoleerd dienen te worden de conclusies: "Met de huidige vloer en
wandopbouw tussen de bergingen wordt niet voldaan aan de warmteweerstandeis van
minimaal j,5 mzK/W."

Reclamanten voeren in het bezwaarschrift aan dat de thermische isolatie geen parameter
is in de EPC berekening en dat het bestreden besluit ten onrechte om deze reden is
afgewezen. Daarbij verwijzen zij naar artikel 5.3, achtste lid van het Bouwbesluit 2012.
Dat de verdiepingsvloer tussen de bergingen (= een niet verwarmde ruimte) en de
bovenliggende appartementen (= een verblijfsgebied voor personen) voorzien moet
worden van voldoende isolatie is een eis uit het Bouwbesluit. Hieraan moet worden
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voldaan ongeacht de EPC berekening voor het gebouw als geheel. Daarom dient het
handhavingsverzoek op dit onderdeel te worden toegewezen.

Tijdens de hoorzitting hebben reclamanten benadrukt dat zij, DPA Cauberg-Huygen en
Wonen Limburg het met elkaar eens zijn dat de verdiepingsvloer tussen de bergingen en
de bovenliggende appartementen conform artikel 5.3, achtste lid van het Bouwbesluit
2072 voorzien moet worden van voldoende isolatie. De gemeente zal op dit punt
handhavend moeten optreden en Wonen Limburg sommeren deze verdiepingsvloer
conform artikel 5.3, achtste lid van het Bouwbesluit 2012 te isoleren.

Wonen Limburg stelt zlch op het standpunt dat zij de isolatie in de verdiepingsvloer tussen
de bergingen en de woningen zullen aanbrengen, want ze zijn nu overtuigd van de
wettelijke verplichting h¡ertoe.

Het college overweegt als volgt.

Met verwijzing naar de conclusies van DPA Cauberg-Huygen in de genoemde rapporten is

het college van oordeel dat sprake is van een overtreding van artikel 5.3, achtste lid van
het Bouwbesluit 2012. Het college verklaart bezwaargrond 3 gegrond. In het bestreden
besluit is op dit onderdeel geen besluit in het kader van de handhaving genomen. Gelet
hierop dient het bestreden besluit te worden herroepen in die zin dat het
handhavingsverzoek op dit onderdeel alsnog wordt toegewezen.

Op grond van jurisprudentie dient er na de toewijzing van een handhavingsverzoek een

besluit over de handhaving te worden genomen, ook al hanteert de gemeente een
stappenplan bij het handhavingsproces.l Volgens het handhavingsbeleid van de gemeente
Weert geldt bij overtredingen het volgende handhavingsstappenplan: bestuurlijke brief
(waarschuwing), voornemen en dan opleggen van de sanctie, Met verwijzing naar de
jurisprudentie besluit het college om Stichting Wonen Limburg voor de genoemde
overtreding een last onder dwangsom op te leggen. De opgelegde last onder dwangsom
wordt tegelijk bekendgemaakt met dit besluit.

Bezwaarorond 4
Het college gaat uit van de volgende feiten en omstandigheden.

Reclamanten voeren aan dat er op basis van het rapport van de Veiligheidsregio Limburg-
Noord een besluit over het aspect brandveiligheid moet worden genomen. Reclamanten
vinden dat er ook een besluit moet worden genomen over de veiligheid van de gebruikte
platen voor de gevelisolatie. Daarbij verwijzen zij naar artikel 2.68 van het Bouwbesluit,
de paper van DGMR inzake brandveiligheid gevels d.d. 18 mei 2018 en artikel 2.84 van
het Bouwbesluit. De isolatieplaten die zijn toegepast, Kingspan Kooltherm K8
isolatieplaten, hebben een brandklasse C volgens de NEN-EN 13501-1 en voldoen niet aan
het Bouwbesluit. Er dient een brandoverslagberekening te komen waarin onderzocht is via
welke trajecten een brand zich in het gebouw uit kan breiden. In hun
appartementengebouw kan er brandoverslag plaatsvinden via de spouw waarin brandbare
PIR isolatie te weten K¡ngspan Kooltherm K8 isolatieplaten is aangebracht en die voldoet
niet aan brandklasse B.

Tijdens de hoorzitting hebben reclamanten als reactie op de e-mail d.d. 16 oktober 2018
van de gemeente bepleit dat de hercontrole van de gebreken/bevindingen zoals
opgenomen in het rapport van de Veiligheidsregio Limburg-Noord d.d. 29 juni 2018 niet
met foto's en ook niet steekproefsgewijs gedaan kan worden maar fysiek door de
Veiligheidsregio Limburg-Noord gecontroleerd dient te worden. Daarnaast bepleiten zij dat
als bewijsmiddel van de werkzaamheden de rapportage van het daartoe gecertificeerde
bedrijf dient te worden overgelegd. Verder stellen zij zich op het standpunt dat als
bewijsstuk voor het aantonen van een brandklasse volgens NEN-EN 13501-1 alleen een
prestatieverklaring mag dienen, Vanaf een hoogte van 0 tot 2,5 meter en vanaf een

1 ABRS 18 november 2075, ECLI:NL:RVS:2015:3536
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hoogte van 13 meter geldt als minimale eis brandklasse B. De toegepaste isolatieplaten in
hun appartementencomplex voldoet hier niet aan, aldus reclamanten.

Wonen Limburg heeft op 31 oktober 2018 het rapport van GBB d.d. 30 oktober 2018 met
projectnummer 78-442 RG ingediend. GBB vindt de stelling dat de spouw buitenlucht is en
dat daarom al het materiaal grenzend aan de spouw moet voldoen aan klasse B onjuist.
Wanneer de detaillering zo is uitgevoerd dat vlammen niet in de spouw kunnen
binnendringen, dan voldoet de gevel bezien vanaf de buitenlucht aan klasse B. Verder
staat in het rapport dat de constructieonderdelen als bedoeld in artikel 2.68 van het
Bouwbesluit 2012 moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

- ze staan in contact met de buitenlucht;
- ze zijn goed bereikbaar voor de vlammen aan de buitenzijde van het gebouw en
- de verbranding hiervan draagt bij aan de vlammen aan de buitenzijde.

Met name vrije oppervlakken in goed geventileerde gevelspouwen voldoen hieraan. Gelet
op de geringe omvang hoeven open stootvoegen ten behoeve van ventilatie niet als een
opening aangemerkt te worden, omdat deze te klein zijn om hierdoor een brand in de
spouw te ontsteken. Vervolgens geeft GBB aan beoordeeld te hebben of de gevel gelet op
de brandklasse van de in de spouw aanwezige gevelisolatie (brandklasse C) afgekeurd
dient te worden. Daarbij komt GBB tot de conclusie dat hoewel de spouwisolatie voldoet
aan brandklasse C gesteld kan worden dat de totale opbouw ruimschoots aan brandklasse
B voldoet. Dit omdat het binnen- en buitenblad bestaat uit metselwerk en er niet
dusdanige openingen aan de buitenzijde aanwezig zijn waardoor een mate van verbinding
aanwezig is dat moet worden gesproken van isolatie die grenst aan de buitenlucht. Door
deze omstandigheden is de isolatie niet goed bereikbaar voor de vlammen aan de
buitenzijde van het gebouw waarvan de verbranding zal bijdragen aan dc
brandvoortplanting via de buitenzijde. De isolatie zal dan ook niet in belangrijke mate
bijdragen aan de brandvoortplanting over de gevel. Hiermee is voldaan aan artikel 2.68
van het Bouwbesluit 2012, aldus GBB.

Reclamanten hebben op 2 november 2018 de e-mail van DPA Cauberg-Huygen d.d. 2
november 2018 ingediend. DPA Cauberg-Huygen gaat uit van wat reclamanten aangeven
over de opbouw van de gevelconstructie (van buiten naar binnen): metselwerk -> 4 cm
luchtspouw -> isolatieplaten (Kingsplan K8 Kooltherm) -> kalkzandsteen en geeft aan dat
ten behoeve van de bouwfysische kwaliteit van een spouwgevel de luchtspouw
geventileerd moet worden. Dit geschiedt via openingen in het buitenspouwblad. Hierdoor
is er sprake van een open verbinding tussen buiten en de luchtspouw. De lucht in de
spouw dient daarmee geclassificeerd te worden als buitenlucht, waardoor de isolatie
blootgesteld wordt aan buitenlucht. Vervolgens beredeneerd DPA Cauberg-Huygen dat in
geval van een brandscenario in een woning standaard wordt uitgegaan van het bezwijken
van de gevelopeningen (beglazing en aluminium kozijn). Door het bezwijken van het
aluminium kozijn ontstaat er een opening bij de onderzijde van de spouwconstructie.
Hierdoor ontstaat het risico van brandverspreiding in de spouw. Indien er geen
spouwafsluiters of barrières aanwezig zijn, kan een brand mogelijk te vroeg (binnen 60
minuten) doorslaan naar een volgende woning (ander brandcompartiment). Op basis van
de door reclamanten aangeleverde informatie concludeert DPA Cauberg-Huygen dat het
standpunt van reclamanten correct is.

De Veiligheidsregio Limburg-Noord (brandweer) heeft het rapport van GBB d.d. 30 oktober
2018 met projectnummer L8-442 RG beoordeeld en kan instemmen met de conclusies in
de rapportage. Verwezen wordt naar het bijgevoegde rapport van de brandweer d.d. 8
november 2018. Ten aanzien van de door reclamanten ingebrachte e-mail van DPA
Cauberg-Huygen d,d. 2 november 2018 geeft de brandweer aan dat de aluminium
kozijnen minimaal brandklasse B hebben en de spouw geheel afsluiten. De
ventilatieopeningen (stootvoegen) zijn onvoldoende groot voor direct vlamcontact met de
spouwisolatie, aldus de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Daarnaast heeft de brandweer op 7 november 2018 hercontroles uitgevoerd in de
appartementen 1154-1 tot en met 1154-4, 115A-9, 1154-11 en 1154-17. Er zijn geen
hercontroles uitgevoerd in de appartementen 1154-5 en 115A-6, 1154-7 tot en met 1154-
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10, 115A-12 tot en met 1154-16 en 115A-18, omdat niemand thuis was. De volgende
gebreken en bevindingen zijn in het rapport d,d. 8 november 2018 vastgelegd;

1. Er is geen logboek (of nadere gegevens) aangetroffen waaruit blijkt dat de

volgende installaties en voorzieningen adequaat beheerd, onderhouden en
gecontroleerd worden (artikel 1,16 van het Bouwbesluit 2012 juncto artikel 1a,

tweede lid van de Woningwet):
. cv-installatie, ventilatie unlt, rookmelder, elektrische deurdranger per

appartemenU
. standalone installatie zelfsluitende deuren trappenhuizen (o.a. rookmelders,

kleefmagneet etc.);
. warmtepomp en ventilatie unit berging.

2. De volgende zaken ontbraken (artikel 1.16 van het Bouwbesluit 2012 juncto artikel
1a, tweede lid van de Woningwet):

. het opleverrapport van de lift (Otis) inclusief de toelichting van het tornen van de

tift;
. een verklaring waaruit blijkt dat de stickers op het brandwerend glas van de

voordeuren van de appartementen geen negatieve invloed hebben op de
brandwerendheid.

3. De doorvoeren van leidingen, kabels en kabelgoten in de brandwerende
scheidingen dienen op adequate wijze te worden gecontroleerd. Indien uit deze

controle blijkt dat niet meer aan de vereiste brandwerendheid wordt voldaan, dan

moet deze direct worden hersteld volgens de Brandveilige doorvoeringen van
ISSO/SBRCURneI, april 2014 (artikel 1.16 Bouwbesluit 2012):

. Uit het ingediende rapport van OnderhoudPlus inzake'Rapportage werkzaamheden
brandwerendheid' blijkt dat in de meterkasten van de appartementen 1154-3,
115A-4, 115A-6 tot en met 1154-16 en 115A-18 de volgende goedgekeurde
herstelwerkzaamheden zijn verricht:

,/ Het aanbrengen van 30 cm isolatie om de stalen gasleiding aan de

bovenzijde van het betonnen dek. Hierbij is in het dek de brandwerende
pur 2 cm uitgesneden en vervangen door brandwerende kit.

,/ Overige doorvoeren zijn brandwerend gecoat aan de onderzijde van het
dek'

. De genoemde herstelwerkzaamheden z¡jn nog niet uitgevoerd in de meterkasten
van de appartementen 1154-1, 7I5A-2,1154-5 en 1154-17.

Het college overweegt als volgt.

Het college kan reclamanten niet volgen in de aannames en analyses die zij doen op basis

van de ingediende paper van DGMR. Deze paper ziet op de brandveiligheid van gevels in
het algemeen en niet specifiek op het appartementencomplex aan de Graafschap
Hornelaan 1154 in Weert.

Het college neemt het advies van de brandweer over die meer gewicht toe kent aan het
rapport vãn GBB d.d. 30 oktober 2018 met projectnummer 18-442 RG dan de e-mail d.d.
2 november 2018 van DPA Cauberg-Huygen. GBB geeft aan dat - hoewel de spouwisolatie
brandklasse C heeft - de totale gevelopbouw ruimschoots voldoet aan brandklasse B. Dit
omdat het binnen- en buitenblad bestaat uit metselwerk en er niet dusdanige openingen
aan de buitenzijde aanwezig zijn waardoor een mate van verbinding aanwezig is dat moet
worden gesproken van isolatie die grenst aan de buitenlucht. Hierdoor is de isolatie niet
goed bereikbaar voor de vlammen aan de buitenzijde van het gebouw waarvan de

verbranding zal bijdragen aan de brandvoortplanting via de buitenzijde. De isolatie zal dan

ook niet in belangrijke mate bijdragen aan de brandvoortplanting over de gevel. De

brandweer geeft aan dat de aluminium kozijnen minimaal brandklasse B hebben en de

spouw geheel afsluiten. Daarnaast is de brandweer van oordeel dat de ventilatieopeningen
(open stootvoegen) van het appartementencomplex te klein zijn voor een direct
vlamcontact met de spouwisolatie. Het college volgt de conclusie van de brandweer waarin
zij aangeven te kunnen instemmen met het rapport van GBB d.d. 30 oktober 2018 met
projectnummer 18-442 RG.
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Het college besluit om tegen de door de brandweer geconstateerde gebreken en
bevindingen met een last onder dwangsom handhavend op te treden. De opgelegde last
onder dwangsom wordt tegelijk bekendgemaakt met dit besluit.

Gelet op de voorafgaande overwegingen verklaart het college bezwaargrond 4 ongegrond
voor zover dat is gericht tegen de brandklasse van de gevelopbouw.

Bezwaarorond 5
Het college gaat uit van de volgende feiten en omstandigheden

Reclamanten voeren aan dat de scheurvorming in de vloerplaatvloer, ook volgens de
adviseur, uitzonderlijk is, Het kan niet worden uitgesloten dat de scheurvorming verder
gaat. Daarom vinden zij dat Wonen Limburg verplicht moet worden opgelegd om na een
bepaalde tijd, bijvoorbeeld een jaar, te controleren of de scheurvorming verder is gegaan
en het resultaat aan de gemeente door te geven. Constructieve veiligheid dient net zoals
de brandveiligheid volgens de vastgestelde Landelijke toetsingsmatrix en het Landelijk
Toezichtprotocol de hoogste prioriteit te hebben.

Tijdens de hoorzitting hebben reclamanten aangevuld dat de scheurvorming ook moet
worden gecontroleerd voordat de isolatie wordt aangebracht. Hierbij dient rekening te
worden gehouden met het probleem van de lekkages.

Het college overweegt als volgt.

De rapportage d.d.25 juni 2018 van de (ingehuurde) constructeur de heer ir. M.W.F.
Vullings van Snijders Ingenieursgroep BV spreekt van een unieke construct¡e, een unieke
scheurvorming. Navraag bij de constructeur wijst uit dat hij tijdens de inspectie van de
scheurvorming heeft getracht om een duidelijke oorzaak voor de scheurvorming vast te
stellen, Hierbij heeft hij verschillende scenario's beschouwd, waaronder een mogelijke
relatie tussen de constructievorm en de scheurvorming. Met de term'uniek'heeft hij
willen verwijzen naar het feit dat de constructievorm én de scheurvorming maar op één
locatie in het gebouw waarneembaar zijn, Net zoals overwogen in het bestreden besluit is

de constructeur van oordeel dat de waargenomen scheurvorming geen gevolgen heeft
voor het functioneren van de construct¡e, de constructieve veiligheid van de constructie
zelf of het gebouw. Ook het veranderen van de scheurvorming (langer of breder worden)
zal hierin geen verandering in brengen. De duurzaamheid zal ook niet in gevaar komen als
de scheurvorming langer en/of breder wordt, Een jaarlijkse controle van de scheurvorming
heeft voor zowel de constructieve veiligheid als de duurzaamheid naar het oordeel van de
constructeur dan ook geen toegevoegde waarde. Gelet hierop verklaart het college
bezwaargrond 5 ongegrond. Afgezien hiervan kan de constructeur uiteraard wel voor
advisering ingeschakeld worden.

Bezwaarorond 6
Het college gaat uit van de volgende feiten en omstandigheden.

Reclamanten voeren aan dat besloten is Wonen Limburg aan te schrijven enkele
verbeteringsmaatregelen te treffen (muizenoverlast, ventilatie). Reclamanten missen een
standpunt over de controle op de uitvoering van de maatregelen en vinden dat het
hestreden hesluit op dit punt moet worden aangevuld.

Tijdens de hoorzitting hebben reclamanten als reactie op de e-mail d.d. 16 oktober 2018
van de gemeente aangegeven dat de werkzaamheden nog niet zijn gestart, Verder zijn ze
van mening dat het ventilatiesysteem niet door handelen van de bewoners ontregeld kan
worden.

Met het bestreden besluit is het handhavingsverzoek van reclamanten voor zover het is
gericht tegen de muizenoverlast en de ventilatie toegewezen en is besloten Wonen
Limburg hiervoor aan te schrijven. Bij brief d.d. 3 augustus 2018 (verzonden op 3

augustus 2018) is Wonen Limburg verzocht om binnen twee weken na de dagtekening van
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deze brief de stand van zaken door te geven van het dichtmaken van de kieren en naden
met openingen groter dan 0,01 m en het opnieuw inregelen van de ventilatiesystemen van
de appartementen.

Bij e-mail d.d. 16 augustus 2018 geeft Wonen Limburg aan opdracht te hebben gegeven
om de kieren groter dan 10 mm af te kitten of adequaat af te dichten. Dit was met name
aan de orde op enkele plaatsen bij de spouwmuurventilatie en langs de kozijnen.
Daarnaast zijn de kieren rondom de ramen aan de bovenzijde tussen de prefab balkons
gekit en zijn de kieren aan de bovenzijde tussen de prefab balkons en de prefab
borstwering afgedicht met een rubber klemprofiel om het indringen van insecten te
voorkomen. De opdrachten zouden grotendeels klaar met uitzondering van de adressen
waar een hoogwerker voor dient te worden ingezet.

In de e-mail d.d. 16 augustus 2018 geeft Wonen Limburg ook aan dat de ventilatie tijdens
de oplevering van het project conform het Bouwbesluit is ingeregeld. Na het betrekken
van de woningen hebben de bewoners verschillende afzuigkappen, gemotoriseerd of motor
loos geplaatst en hierdoor is het systeem ontregeld. Omstreeks juni 2017 is het systeem
opnieuw ingeregeld inclusief de aanwezigheid van de verschillende afzuigsystemen op
woningniveau. Omdat DPA Cauberg Huygen heeft geconstateerd dat het systeem niet
meer voldoet aan het Bouwbesluit, is het systeem opnieuw ingeregeld. Dit is grotendeels
uitgevoerd met uitzondering van de adressen waar met de bewoners een aparte afspraak
voor gemaakt dient te worden.

Tijdens de hoorzitting heeft Wonen Limburg aangegeven dat zij hopen dat alle
werkzaamheden van De Lijst uiterlijk 31 oktober 2018 zijn afgerond. Daar zitten de
genoemde werkzaamheden ook bij.

DPA Cauberg Huygen heeft naar aanleiding van de aangepaste/verbeterde situatie een
hercontrole uitgevoerd naar de ventilatiecapaciteiten van het ventilatiesysteem in de
woningen en het beoordelen van de openingen in de gevel in verband met muizenoverlast,
Verwezen wordt naar het bijgevoegde rapport d.d. 5 november 2018 met referentie
o4429-269L8-04.

Uit het rapport blijkt dat DPA Cauberg Huygen op 31 oktober 2018 in de appartementen
11541, 11546 en 11548 ventilatiemetingen heeft verricht, Op basis van deze metingen
concludeert DPA Cauberg Huygen dat de appartementen 115A1 en 115A6 voldoen aan de
minimale toevoer en/of afvoer capaciteit die nodig is volgens het Bouwbesluit. Er wordt
overal voldaan aan de regelbaarheid-eis. Alleen in de woonkamer van appartement 11548
wordt niet voldaan aan de toevoer eis uit het Bouwbesluit.

Daarnaast heeft DPA Cauberg Huygen op 31 oktober 2018 een visuele inspectie
uitgevoerd naar de uitwendige scheidingsconstructie op de aanwezigheid van kieren en
naden > 0,01 m en deze zijn ter plaatse van de appartementen 11541, 115A6 en 15548
nader geïnspecteerd. Hierbij is het volgende geconstateerd;

- Niet alle stootvoegen zijn dichtgezet met een rooster. Dit is vooral te zien bij de
gevelconstructie gelegen boven de entree. Ook ontbreekt in de overige gevels hier
en daar een rooster.

- Niet alle aansluitingen van het kozijn op het metselwerk zijn voldoende afgedicht.
- Bij appartement 11541 is de boven aansluiting van het kozijn voorzien van

kitvulling. Bij de appartementen 11546 en 11548 zijn deze openingen voorzien
van een kunststof schuim. Onzeker is of dit schuim een duurzame (blijvende)
oplossing is. Het materiaal kan wellicht worden aangetast door dieren en
weersomstandigheden.

Het college overweegt als volgt.

Het college beschouwt de constatering dat de woonkamer van appartement 11548 niet
voldoet aan de toevoer eis uit het Bouwbesluit van geringe aard en ernst. Daarbij neemt
het college in aanmerking dat navraag b¡j DPA Cauberg Huygen uitwijst dat het
ventilatiesysteem door de bewoners kan worden verstoord. De ventilatie toe- en afuoer
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punten zijn door de installateur afgesteld om de juiste hoeveelheid ventilat¡e te behalen.
Bewoners kunnen ook zell aan de toe- en afvoerpunten draaien waardoor de
ventilatiehoeveelheden niet meer worden gehaald. Gelet op de constatering dat er overal
wel wordt voldaan ziet het college geen aanleiding om tegen deze relatief kleine
overtreding handhavend op te treden. Het college verklaart bezwaargrond 6 voor zover
het ziet op de ventilatie deels ongegrond.

Met verwijzing naar de visuele inspectie verricht door DPA Cauberg Huygen en vastgelegd
in het genoemde rapport stelt het college vast dat er verschillende plekken in de
gebouwschil zijn geconstateerd waarvan de openingen groter zijn dan 0,01 m. Gelet
hierop is het college van oordeel dat sprake is van een overtreding van artikel 3.69, eerste
lid van het Bouwbesluit 2012 (bescherming tegen ratten en muizen). Het college besluit
om hiertegen met een last onder dwangsom handhavend op te treden en verklaart
bezwaargrond 3 om die reden deels gegrond. De opgelegde last onder dwangsom wordt
aan Stichting Wonen Limburg tegelijk bekendgemaakt met dit besluit,

Bezwaarqrond 7
Het college gaat uit van de volgende feiten en omstandigheden

Reclamanten verzoeken om het toets- en toezichtprotocol aangaande hun
appartementencomplex te overleggen. Zij willen graag zien dat het plan grondig is
getoetst aan het Bouwbesluit.

Bij besluit d.d. 2t maart 2018 (verzonden op 21 maart 2018) zijn in het kader van de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob) aan reclamanten de volgende documenten verzonden:

- de beschikking omgevingsvergunning d.d. 18 mei 2015 en alle daarbij behorende
gewaarmerkte stukken;

- de kwaliteitsborgingsrapportage van de uitgevoerde bouwcontroles en
eindinspectie;

- het toets- en toezichtprotocol van de gemeente Weert.

Het college overweegt als volgt.

Voor het taakveld bouwen dient de gemeente overeenkomstig de landelijke
kwaliteitscriteria het bouwdeel van een omgevingsvergunning te toetsen en toezicht uit te
oefenen op basis van een systematiek die risico's bepaalt van de bouwaanvragen en
bouwwerken en accenten legt in het vergunningverlenings- en toezichtsproces. In de aan
reclamanten bij Wob-besluit d.d. 21 maart 2018 verstrekte nota 'Bouwbeleid 2012'heeft
de gemeente vastgelegd welk toetsniveau voor welke categorieën bouwwerken bij
bouwaanvragen van toepassing is. Daarnaast geeft deze nota het toezichtkader aan van
het onderdeel bouwen. Op basis van een risico-analyse is bepaald met welke diepgang op
welke aspecten wordt gecontroleerd. Bijlage II van deze nota geeft dit overzichtelijk weer.
Het uitvoeren van de bouwcontroles en het opmaken van het verslag maakt hiervan deel
uit. Bij het genoemde Wob-besluit is aan reclamanten ook de toezichtrapportage verstrekt.
Voorts is het college van oordeel dat er n¡et is afgeweken van de omgevingsvergunning
d,d. 18 mei 2015 en wel om de volgende redenen. In het algemeen geldt dat
ondergeschikte wijzigingen als behorende bij de omgevingsvergunning beschouwd kunnen
worden. Hierbij dient het te gaan om in relatie tot het totale bouwplan in bouwtechnisch
en stedenbouwkundig opzicht beperkte wijzigingen. Daarbij is mede bepalend of de
uiterlijke verschijningsvorm van het gebouw in relevante zin wijzigt, Bouwtechnisch dient
het dan te gaan om wezenlijke afwijkingen in locatie, afmetingen, constructie,
(gevel)indeling of de toepassing van materialen. Het gebruik van gewijzigde materialen wil
niet zeggen dat er in afwijking van de omgevingsvergunning gebouwd wordt. Er kan op
grond van de gelijkwaardigheid nog steeds aangenomen worden dat de gewijzigde
materialen aan de minimale ondergrens van het Bouwbesluit 2012 voldoen. In het geval
van het appartementencomplex aan de Graafschap Hornelaan 1154 zijn dergelijke
afwijkingen niet geconstateerd. Desgevraagd heeft Wonen Limburg naar aanleiding van
het bestreden besluit bij e-mail d.d. 30 augustus 2018 aangegeven aan dat er behalve het
aanbrengen van extra houtwolcement platen in de berging geen punten zijn die afwijken
van de omgevingsvergunning, Het aanbrengen van extra houtwolcement platen in de

Pagina 12 van 13



berging acht het college een wijziging van materialen van niet ingrijpende aard en
daarmee een ondergeschikte wijziging.

Op grond van het voorafgaande stelt het college vast dat het gevraagde toezicht- en
toetsprotocol aan reclamanten reeds is verstrekt. Daarnaast is niet gebleken dat er in
afwijking van de omgevingsvergunning is gebouwd. Het college verklaart bezwaargrond 7
ongegrond,

Besluit
Burgemeester en wethouders beslissen, gelet op de voorafgaande overwegingen, om:

1. de bezwaren ontvankelijk te verklaren;
2. de bezwaren gegrond te verklaren voor zover deze zien op de isolatie tussen de

appartementen en de bergingen en het bestreden besluit te herroepen in die zin
dat het handhavingsverzoek op dit onderdeel alsnog wordt toegewezen;

3. de bezwaren gegrond te verklaren voor zover deze zien op het afdichten van de
openingen > 0,01 m in de gebouwschil;

4. de bezwaren gegrond te verklaren voor zover deze zien op het inzake de EPC

overnemen van het advies van DPA Cauberg-Huygen;
5, de bezwaren voor het overige ongegrond te verklaren en het bestreden besluit

voor het overige in stand te laten;
6. Stichting Wonen Limburg aan te zeggen om inzake de EPC primair de ontbrekende

bewijsstukken aan te leveren en subsidiair om medewerking te verlenen aan een
destructief onderzoek naar de toegepaste vloer- en dakisolatie en

7. Stichting Wonen Limburg een last onder dwangsom vanwege overtredingen van
het Bouwbesluit 2012 op te

Burgemeester en wethoud

fls

0Ec. 2018

ans
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