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Onderwerp

Beslissing op bezwaar inzake afgewezen handhavingsverzoek Twijnderstraat 1OO in Weert.

Voorstel

1. het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
2. het bezwaarschrift gegrond te verklaren voor zover het is gericht tegen het oordeel dat
perceel Weert R 4135 geen zelfstandig bouwperceel is;
3. het bezwaarschrift voor het overige ongegrond te verklaren;
4. het bestreden besluit met aanpassing van de motivering in stand te laten en
5. het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen.

Inleiding
Bij collegebesluit van 20 juni 2017 is een handhavingsverzoek gericht tegen het veranderen
van een carport in een berging bij de woning aan deTwijnderstraat 100 in Weertafgewezen.
Hiertegen is namens de verzoeker om handhaving bezwaar gemaakt.

Beoogd effect/doel
Niet van toepassing.

Argumenten
1.1Het pro forma bezwaarschrift is tijdig ingediend.
Het bestreden besluit is op 26 juni 2017 aan de verzoeker verzonden. Gelet hierop is de
laatste dag van de bezwaartermijn verstreken op: 7 augustus 2017. Het pro forma
bezwaarschrift is op 31 juli 2017 en daarmee tijdig ingediend.

1.2De bezwaargronden zijn tijdig ingediend.
De termijn om de bezwaargronden in te dienen is twee maal opgeschort: bij brief d.d. 3
augustus 2017 tot uiterlijk 9 oktober 2Ot7 en bij brief d.d. 16 oktober 2017 fot uiterlijk 6
november 2017. Bii brief d.d. 3 november 2017 (ingekomen per e-mail op 3 november 2OI7
en per post op 6 november 2OI7) zijn de bezwaargronden tijdig ingediend.
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1.3 Reclamant is belanghebbende.
Reclemant is eioenaar en bewoner van de woning aan de Blekerstraat 20 in Weet' Perceel

Weert R 4134 is in zijn eigendom. Op perceel Weert R 4134 bevindt zich een open carport.

Hiernaast bevindt zich perceel Weert R 4135, het kadastrale perceel ln kwestie. Vanuit zijn

woning heeft reclamant hierop zicht. Gelet op deze omstandigheden heeft reclamant een

rechtstreeks en persoonlijk belang bij het bestreden besluit.

1.4 Het bezwaarschrift votdoet aan artiket 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht.
De brief is voorzien van de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een

omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het

bezwaar.

2.7 De twee kadastrale percelen ziin niet één geheel.

De twee kadastrale percelen grenzen niet aan elkaar en de berging is niet bereikbaar via

perceelWeert R 4161, De twee kadastrale percelen ziin op de verbeelding van het geldende

bestemmingsplan "Woongebieden 2OI4" ook niet zodanig aangeduid dat daaruit een

ruimtelijke samenhang blijkt. De twee kadastrale percelen kunnen in ruimtelijke zin dan ook

niet als één geheel worden aangemerkt. Gelet hierop dient in de heroverweging in bezwaar

te worden geoordeeld dat perceel Weert R 4135 en perceel Weert R 4161 niet gezamenlijk

één bouwperceel maar allebei een zelfstandig bouwperceel vormen.

3,1 Akkoord van de buren en het lastig manoeuvreren zijn niet relevant.
Het bespreken van (ver)bouwplannen met de buren kan een verstoorde burenrelatie

mogelijk voorkomen. Het is echter niet relevant voor de vraag of er met het veranderen van

de carpoft in een berging een overtreding is begaan. De situatie van het lastig

manoeuvreren hoort thuis in een procedure van het afwijken van het bestemmingsplan.

3.2 De vermeende overschrijding van de effgrens leidt niet tot uitbreiding van het
bouwvolume.
Door de carport in een berging te veranderen is het oorspronkelijke plat dak van de carport

niet gewijzigd. Gezien de beschikbare oppervlakte kan de vermeende overschrijding van

de erfgrens alleen maar gcring zijn. Overigens kan alleen het Kadaster de precieze erfgrens
vaststellen.

3.3 Artiket 2, onderdeel 3 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) is niet van

toepassing.
Dit artikel ziet op zichzelf staande bouwwerken en van het onderliggend bouwwerk te
onderscheiden zelfstandige bouwwerken. In dit geval is sprake van het veranderen van een

reeds bestaande open carport tot een met hout omsloten berging. Een dergelijke

verandering dient getoetst te worden aan artikel 3, onderdeel 8 van bijlage II van het Bor.

3.4 Er dient te worden uitgegaan van de rechtmatigheid van de carport.
Door de carport is perceel Weert R 4135 sinds 1998 voor IOOYo bebouwd. Hierdoor werd al

in de oorspronkelijke toestand niet voldaan aan het maximum bebouwingspercentage van

het geldende bestemm ingsplan "Woongebie den 2O14" . Omdat er voor het oprichten van de

carport een bouwvergunning is verleend, dient te worden uitgegaan van de rechtmatigheid

van cle opgerichte carport. Omdat het bebouwde oppervlakte en de hoogte van de carport

niet zijn gewijzigd, dient er ten aanzien van de bestemmingsplantoets van de inpandige
r,ra¡¡ina la r¡¡arlan ,rilaaarrn rran dc ra¡hfmatiaheid van de onaerichte cârDolt-uçr vrr rv Lç YYvr svr I srLYvYs

4.1 De berging is ten onrechte getoetst aan het bestemmingsplan.
Ten aanzien van de bestemmingsplantoets had in het bestreden besluit kunnen worden

volstaan met de motivering dat er voor de inpandige berging dient te worden uitgegaan van

de rechtmatigheid van de opgerichte carport. Het beoordelen van de inpandige berging aan

het bestemmingsplan is daarmee dan ook niet aan de orde'
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5.1 Het bestreden besluit kan in stand blijven.
Een proceskostenvergoeding is alleen aan de orde indien het bestreden besluit wordt
herroepen wegens een aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid. Deze situatie
doet zich niet voor.

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Tegen de beslissing op bezwaar kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na verzending
van de beschikking beroep instellen bij de Rechtbank Limburg en de Voorzieningenrechter
verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing.

Commun icatie/ participatie
Niet van toepassing.

Overleg gevoerd met
Intern:
Niet van toepassing.

Extern:
Niet van toepassing

Bijlagen:
Beschikking en begeleidende brief voor reclamant en derde-belanghebbenden
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GEMEENTE vyE E RT

Aanoetekend
Hoeberechts Advocaten
De heer mr. R.G.J. Deuss
Emmasingel 38
6001 BD WEERT

weert, 29llAART2018

Onderwerp
Uw kenmerk
Ons kenmerk

beslissing op bezwaar
RD/MB 23815
478294

Beste meneer Deuss,

Bij brief d.d. 31 juli2OIT heeft u namens de heerA.M.W. Wijsbek een pro forma
bezwaarschrift ingediend. Bij brief d.d. 3 november 2017 heeft u de bezwaargronden
nader uitgewerkt. In deze brief leest u de beslissing op bezwaar.

Bestreden besluit
Het bezwaarschrift is gericht tegen het afgewezen handhavingsverzoek gericht tegen het
veranderen van een carport, gelegen op perceel Weert R 4135, in een berging bij de
woning aan de Twijnderstraat 100 in Weert.

Beslissing op bezwaar
In onze vergadering van 27 maart 2018 hebben wij besloten:

1. het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
2. het bezwaarschrift gegrond te verklaren voor zover het is gericht tegen het

oordeel dat perceel Weert R 4135 geen zelfstandig bouwperceel is;
3. het bezwaarschrift voor het overige ongegrond te verklaren;
4. het bestreden besluit met aanpassing van de motivering in stand te laten en
5. het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen.

Voor de nadere motivering verwijzen wij u naar bijgevoegd besluit.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u beroep instellen bij de Rechtbank Limburg.
Dat kan met een brief of digitaal:
- met een brief:

Stuur uw beroepschrift naar:
Rechtbank Limburg
Sector Bestuursrecht
Postbus 950
6040 AZ ROERMOND

- digitaal:
Via http ://loket. rechtspraa k. n l/bestuu rsrecht
Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden
vindt u op deze website.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website : www.weert. n ¡ - Twitter: www.twitter. co m/gemeenteweert



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

- uw naam, adres, datum en handtekenlng;
- een omschrijving van het besluit waar het beroepschrift tegen gericht is (stuur een

kopie van het besluit mee);
- cle reclen waarom u beroep instelt.

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 doorte laten gaan. Een voorlopige voorziening kunt u met een brief of
digitaal aanvragen:
- met een brief:

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

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

Vragen?
Hebt u vragen over deze brief? Neemt u dan contact op met Saida Chalh van de afdeling
Vergunningen, Toezicht en Handhaving, via (0495) 575 239 of e-mail s.chalh@weert.nl.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G rinkman erlmans
secretaris r

A.M.



GEMEENTE vvE E RT

Aanoetekend
H.l. Geraats en D.S. Soewarso
Twijnderstraat 100
6006 NW WEERT

weert, 29]{AAnl 2018

Onderwerp
Ons kenmerk

: beslissing op bezwaar
: 478294

Beste meneer Geraats en mevrouw Soewarso,

Bij brief d.d. 31 juli 2OL7 heeft de heer mr. R.G.J. Deuss van Hoeberechts Advocaten te
Weert namens de heer A.M.W. Wijsbek, wonende aan de Blekerstraat 20 in Weert, een
pro forma bezwaarschrift ingediend. Bij brief d.d. 3 november 2Ot7 zijn de
bezwaargronden nader uitgewerkt. In deze brief leest u de beslissing op bezwaar.

Bestreden besluit
Het bezwaarschrift is gericht tegen het afgewezen handhavingsverzoek gericht tegen het
veranderen van een carport, gelegen op perceel Weert R 4135, in een berging bij de
woning aan de Twijnderstraat 100 in Weert.

Beslissing op bezwaar
In onze vergadering van 27 maart 2018 hebben wij besloten:

1. het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
2. het bezwaarschrift gegrond te verklaren voor zover het is gericht tegen het

oordeel dat perceel Weert R 4135 geen zelfstandig bouwperceel is;
3. het bezwaarschrift voor het overige ongegrond te verklaren;
4. het bestreden besluit met aanpassing van de motivering in stand te laten en
5. het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen.

Voor de nadere motivering verwijzen wij u naar bijgevoegd besluit.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u beroep instellen bij de Rechtbank Limburg.
Dat kan met een brief of digitaal:
- met een brief:

Stuur uw beroepschrift naar:
Rechtbank Limburg
Sector Bestuursrecht
Postbus 950
6040 AZ ROERMOND

- 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.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website : www.weert. n I - Twitter : www.twitter.com/ge meenteweert



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

- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het beroepschrift tegen gericht is (stuur een

kopie van het besluit mee);
- de reden waarom u beroeP instelt.

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:
- met een brief:

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

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

Vragen?
Hebt u vragen over deze brief? Neemt u dan contact op met Saida Chalh van de afdeling
Vergunningen, Toezicht en Handhaving, via (0495) 575 239 of e-mail s.chalh@weert.nl

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G. n
sccrctaris b
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Beslissing op bezwaar inzake afgewezen handhavingsverzoek gericht tegen
verandering van carport in berging bij woning Twijnderstraat 1OO in Weert.

Bestreden besluit
Bij besluit van 20 juni 2077, bekendgemaakt bij brief d.d. 23 juni 2OI7 (verzonden op 23
juni 2017) is het door mr. R.G.l. Deuss van Hoeberechts Advocaten te Weert namens
A.M.W. Wijsbek, wonende aan de Blekerstraat 20 in Weert, ingediende
handhavingsverzoek d.d. t7 maart 2017 (ingekomen op 20 maart 2OL7) afgewezen. Het
handhavingsverzoek is gericht tegen het veranderen van een carport, gelegen op perceel
Weert R 4135, in een berging bij de woning, gelegen op perceel R 4161, aan de
Twijnderstraat 100 in Weert.

Verloop van de zaak
Bij brief d.d. 31 juli 2Ot7 (ingekomen per e-mail op 31 juli 2OL7 en per post op 1
augustus 2Ot7) heeft mr. R.G.J. Deuss van Hoeberechts Advocaten te Weert (hierna:
gemachtigde) namens A.M.W. Wijsbek, wonende aan de Blekerstraat 20 in Weert (hierna:
reclamant) een pro forma bezwaarschrift ingediend. De gemachtigde geeft aan dat zijn
cliënt in contact is gekomen met de nieuwe eigenaar van perceel Weert R 4135. Zijn cliënt
en de nieuwe eigenaar hebben afgesproken om medio september 2017 met elkaar overleg
te voeren en te bezien of er in samenspraak een oplossing is te vinden. Het pro forma
bezwaarschrift is ingediend om de bezwaartermijn veilig te stellen. Tevens heeft de
gemachtigde in die brief verzocht om een proceskostenvergoeding.

Bij brief d.d. 3 augustus 2OL7 (verzonden op 3 augustus 2OI7) is namens het college van
burgemeester en wethouders (hierna: het college) gelegenheid geboden om de
bezwaargronden uiterlijk 9 oktober 2017 in te dienen.

Bij brief d.d. 6 oktober 2017 (ingekomen per e-mail op 6 oktober 2OL7 en per post op 9
oktober 2OL7) heeft de gemachtigde van reclamant verzocht om een nadere termijn van
vier weken te verlenen. De gemachtigde geeft aan dat reclamant met de nieuwe buren
structureel overleg voert en dat beide partijen de intentie hebben om een bevredigende
oplossing te bereiken. Om dit proces niet te frustreren verzoekt de gemachtigde om hem
een nadere termijn van vier weken te verlenen voor het indienen van gronden. Wordt de
kwestie geregeld, dan trekt hij het bezwaar in.

Bij brief d.d. 16 oktober 2Ot7 (verzonden op 16 oktober 2Ot7) is namens het college
gelegenheid geboden om de bezwaargronden uiterlijk 6 november 2At7 in te dienen.

Bij brief d.d. 3 november 2017 (ingekomen per e-mail op 3 november 20L7) heeft de
gemachtigde aangegeven dat het toch niet is gelukt om een compromis te bereiken. De
gemachtigde geeft dat de nieuwe bewoner de berging wel kleiner wilde maken, maar niet
wilde toezeggen dat die toestemming ook nog zou gelden voor toekomstige eigenaren van
de carport van reclamant. Verder geeft de gemachtigde aan dat reclamant wel zover wilde
gaan dat hij de bewoners van de Twijnderstraat 100 een "achterom" wilde toestaan. Bij de
e-mail d.d. 3 november 2017 heeft de gemachtigde tevens de brief d.d. 3 november 2017
gevoegd. In die brief zijn de bezwaargronden nader uitgewerkt.

Bij brief d.d. 3 november 2017 (ingekomen per e-mail op 3 november 2Ol7 en per post op
6 november 2Ot7) heeft de gemachtigde de bezwaargronden ingediend. Tevens heeft de
gemachtigde in die brief verzocht om een proceskostenvergoeding.

Bezwaarschrift
De bezwaargronden luiden - samengevat - als volgt:

1. Reclamant heeft nooit toestemming gegeven om het gebouwde te realiseren
de eigenaren van de Twijnderstraat 100 vonden het met een auto

. Ook
lastig
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manoeuvreren ter plaatse. Nu zich er een berging bevindt, is het bijna onmogelijk
nm da rernnrf te nehrrikpn

2. Het college kan niet stellen dat er sprake is van een ¡npandige berging en dat het
bouwvolume dan niet bepaald hoeft te worden. Er ls nlet onderzocht <lf de
eigenaar van perceel Weert R 4135 de kadastrale grens heeft overschreden.

3. Het college kan niet stellen dat perceel Weert R 4135 en het perceel Twijnderstraat
100 - gelet op cle definitiebepalingen van het bestemmingsplan - aaneengesloten
en één bouwperceel zijn. Indien gesteld kan worden dat perceel Weert R 4135 -
wat niet het geval is - een zelfstandig bouwperceel zou zijn, dan zou het op grond
van artikel 19.2.3, onder c, sub 1 van het bestemmingsplan met niet meer dan
50o/o bebouwd mogen worden.

4. De berging valt ook niet onder de vergunningvrije bouwwerken van artikel 2 van
Bijlage II van het Bor, omdat de berging niet gelegen is in het achtererfgebied..

5. De carpoft is niet in strijd met het bestemmingsplan geplaatst, omdat er hieruoor
een bouwvergunning is verleend die formele rechtskracht heeft. Nu de carport
conform de bouwvergunning is geplaatst, kan er geen verw¡jdering van de carpot
worden gevraagd. Nu er met het bouwen van een berging hierin verandering is

aangebracht, zal de berging verwijderd moeten worden wegens strijd met artikel
2.1, eerste lid, onder a en c van de Wabo.

6. Verzocht is om een tegemoetkoming in de kosten van bezwaar toe te kennen.

Ontvankelijkheid van het bezwaarschrift
Hieronder beoordeelt het college of het bezwaarschrift voldoet aan de wettelijke vereisten
die gelden voor het in behandeling nemen van een bezwaarschrift.

Het bestreden besluit is op 26 juni 2017 aan de verzoeker verzonden. Gelet op de
verzenddatum van het bestreden besluit aan de verzoeker is de laatste dag van de
bezwaartermijn verstreken opr 7 augustus 2017. Het pro forma bezwaarschrift is op 31
juli20t7 en per post op 1 augustus 2017 ontvangen en ts daarmee tijdig ingediend.

De termijn om de bezwaargronden in te dienen is twee maal opgeschort: bij brief d.d. 3

augustus 2017 tot uiterlijk 9 oktober 2Ot7 en bij brief d.d. 16 oktober 2017 tot uiterlijk 6
november 2017. Bij brief d.d. 6 oktober 2017 (ingekomen per e-mail op 6 oktober 2OI7
en per post op 9 oktober 2077) heeft de gemachtigde van reclamant tijdig verzocht om
verlenging van de tot uiterlijk 9 oktober 2OL7 gegeven termijn. Bij brief d.d. 3 november
2017 (ingekomen per e-mail op 3 november 2OI7 en per post op 6 november 2017) heeft
de gemachtigde de bezwaargronden tijdig ingediend.

Reclamant is eigenaar en bewoner van cle woning aan de Blekerstraat 20 in Weert. Perceel
Weert R 4134 is in zijn eigendom. Op perceel Weert R 4134 bevindt zich een open carport.
Hiernaast bevindt zich perceel Weert R 4135, het kadastrale perceel in kwestie. Vanuit zijn
woning heeft reclamant hierop zicht. Gelet op deze omstandigheden heeft reclamant naar
het oordeel van het college een rechtstreeks en persoonlijk belang bij het bestreden
besluit. Hij kan als belanghebbende als bedoeld in aftikel 1:2, eerste lid van de Algemene
wet bestuursrecht (Awb) worden aangemerkt.

Verder voldoet het bezwaarschrift aan artikel 6:5 van de Awb. De brief is voorzien van de
naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Het college verklaaft het bezwaarschrift ontvankelijk.

lloorzitting
Op 13 december 2017 heeft de hoorzitting plaats gevonden. Van de hoorzitting is een
verslag gemaakt. Bij e-mail d.d. 10 januari 2018 heeft de gemachtigde van reclamant
gereageerd op het verslag van de hoorzitting. Het verslag van de hoorzitting en de reactie
van de gemachtigde van reclamant maken deel uit van de overwegingen van dit besluit.
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Behandeling van het bezwaarschrift
Op grondslag van het ontvankelijke bezwaarschrift heroverweegt het college het
bestreden besluit.

Het wettelijk kader luidt, voor zover relevant, als volgt.

Volgens artikel 2.1, eerste lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is
het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat
geheel of gedeeltelijk bestaat uit:

a. het bouwen van een bouwwerk;
c. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan.

Volgens artikel 3, achtste onderdeel van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) is
voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo geen
omgevingsvergunning vereist, indien deze activiteit betrekking heeft op een verandering
van een bouwwerk, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:

a. geen verandering van een draagconstructie,
b. geen verandering van de brandcompartimentering of beschermde

su bbrandcom pa rti menteri ng,
c. geen uitbreiding van de bebouwde oppervlakte, en
d. geen uitbreiding van het bouwvolume.

Volgens artikel 5, tweede lid van Bijlage II van het Bor zijn de artikelen 2 en 3 niet van
toepassing op een activiteit die plaats vindt in, aan, op of bij een bouwwerk dat in strijd
met artikel 2.1 van de Wabo is gebouwd of wordt gebouwd.

De overwegingen luiden als volgt.

Bezwaargrond 1

Het bestreden besluit ziet op een handhavingsverzoek gericht tegen het veranderen van
een carport in een berging. Het bespreken van (ver)bouwplannen met de buren kan een
verstoorde burenrelatie mogelijk voorkomen. Een dergelijk overleg is echter niet relevant
voor de vraag of er met het veranderen van de carport in een berging een overtreding van
de Wabo is begaan. De situatie van het lastig manoeuvreren hoort thuis in een procedure
van het afwijken van het bestemmingsplan. In zo'n procedure wordt de afweging gemaakt
of er met het afwijken van het bestemmingsplan onevenredige afbreuk wordt gedaan aan
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken. Het college
verklaart bezwaargrond 1 ongegrond.

Bezwaarorond 2
Op perceel Weert R 4135 bevond zich sinds 1998 een open carport. Enkele jaren geleden
heeft de toenmalige eigenaar de carport in een inpandige berging veranderd. Dit is gedaan
doortwee houten afscheidingen te plaatsen: één houten afscheiding aan de linkerkantvan
het perceel en één houten afscheiding aan de voorkant (met daarin een deur). Door deze
werkzaamheden zijn er geen veranderingen aan het oorspronkelijke plat dak van de
carport aangebracht. Gelet op de beschikbare oppervlakte acht het college eventuele
overschrijdingen van de erfgrens zeet gering en daarmee verwaarloosbaar. Van
uitbreiding van het bouwvolume door de vermeende overschrijding van de erfgrens is dan
ook niet gebleken. Overigens kan alleen het Kadaster de precies erfgrens vaststellen. Het
college verklaart bezwaargrond 2 ongegrond.

Bezwarenorond 3
In het bestreden besluit is overwogen dat op 12 februari 1997 een bouwvergunning is
verleend voor het bouwen van de woning aan de Twijnderstraat 100 op perceel Weert R
4161 met bijbehorende carport op perceel Weert R 4135. Daarbij is geconcludeerd dat het
bijgebouwenvlak voor niet meer dan 50o/o is bebouwd zodat is voldaan aan artikel t9.2.3,
onder c, sub 1 van het geldende bestemmingsplan 'tWoongebieden 20L4". Impliciet is
meegewogen dat perceel Weert R 4161 en perceel Weert R 4135 gezamenlijk één
bouwperceel vormen.
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Artikel 1.39 van het geldende bestemmingsplan "Woongebieden 20t4" verstaat onder
t.nr ¡r¡rnar¡oê|. oan a¡npanneqlnten qfr rk nrond wâârôn inopvoloe de re0els eenvvuvrPLrwverr ryvrrvrvr 2.-'.'t "'J'- - J-

zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten'

De Afdeling heeft in diverse uitspraken overwogen dat bij de vaststelling van de omvang
van een bouwperceel, zoals omschreven in het bestemmingsplan, de actuele situatie
bepalend is, waarbij in beginsel dient te worden Lritgegaan van het kadastrale perceel'
waarop het bouwplan is voorzien. Voor de vraag of sprake is van één bouwperceel is
tevens van belang of sprake is van bij elkaar behorende bebouwing. Deze samenhang kan
ertoe leiden dat meerdere kadastrale percelen in ruimtelijke zin als één geheel worden
aangemerkt.l

Perceel Weert R 4135 en perceel Weert R 4161 hebben dezelfde eigenaren: H.J. Geraats
en D.S. Soewarso. De twee kadastrale percelen grenzen echter niet aan elkaar en de

berging is ook niet bereikbaar via perceel Weert R 4161. De twee kadastrale percelen zijn
op de verbeelding van het geldencle bestemmingsplan "Woongebieden 2OL4" ook niet
zodanig aangeduid dat daaruit een ruimtelijke samenhang blijkt. De twee kadastrale
percelen kunnen in ruimtelijke zin dan ook niet als één geheel worden aangemerkt. Gelet
hierop is het college in de heroverweging in bezwaar van oordeel dat perceel Weert R

4135 en perceel Weert R 4161 niet gezamenlijk één bouwperceel maar allebei een

zelfstandig bouwperceel vormen. Het college verklaart bezwaargrond 3 gegrond. Hierna
gaat het college nader in op de vraag of er met het veranderen van de carport in een

berging in strijd met het bestemmingsplan is gehandeld.

Bezwaargrond 4
Artikel 2, onderdeel 3 van bijlage II van het Bor beperkt het vergunningvrij bouwen niet
alleen tot het achtererfgebied maar ook tot op zichzelf staande bouwwerken en van het
onderliggend bouwwerk te onderscheiden zelfstandige bouwwerken. In dit geval is sprake
van het veranderen van een reeds bestaand bouwwerk - een open carpon - tot een mei
hout omsloten berging. Een verandering van een reeds bestaand bouwwerk dient getoetst
te worden aan artikel 3, onderdeel 8 van bijlage II van het Bor. Gelet hierop is artikel 2,

onderdeel 3 van bijlage II van het Bor niet van toepassing. Het college verklaart
bezwaargrond 4 ongegrond.

Bezwaargrond 5
In een uitspraak van 3 oktober 2012 heeft de Afdeling het vernieuwen van lampen in

bestaande lichtmasten beschouwd als vergunningvrij bouwen in de zin van artikel 3,

onderdeel B van bijlage II van het Bor. Daarbij is geoordeeld dat van de rechtmatigheid
van de opgerichte lichtmasten dient te worden uitgegaan, omdat voor het oprichten ervan
een bouwvergunning is verleend. Om die reden kan er naar het oordeel van de Afdeling
niet worden betoogd dat de lichtmasten in strijd zijn met het bestemmingsplan.2

Artikel L.l7 van het geldende bestemmingsplan "Woongebieden 2074" verstaat onder
bebouwing: één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

Artikel 1.18 van het geldende bestemmingsplan verstaat onder bebouwingspercentage:
een in de regels c.q.op de verbeelding aangegeven percentage, dat de grootte van een

deel van een bouwperceel aangeeft, dat ten hoogste mag worden bebouwd.

Artikel 1.54 van het geldende bestemmingsplan verstaat onder gebouw: elk bouwwerk,
dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden
omsloten ruimte vormt.

1 ABnS 26 mei 2004, ECLI:NL:RVS:2004:4O9984; ABRS 14 juni 2006, ECLI:NL:RVS:2006:4X8549;
ABRS 21 december 2011, ECLI:NL:RVS:20111;8U8913; ABRS 9 april 20L4, ECLI:NL:RVS:2O74:1235i
ABRS 6 april 2016, ECLI:NL:RVS:2016:930.
2 RSRS 3 0ktober 2012, ECLI:NL:RVS:2012:8X8960.
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Artikel 79.2.3, onder c, sub 1 van het geldende bestemmingsplan "Woongebieden 2014"
bepaalt dat een bouwperceel gelegen in een bijgebouwenvlak voor niet meer dan 50o/o
mag worden bebouwd.

De carport kan worden aangemerkt als een gebouw in de zin van artikel 1.54 van het
geldende bestemmingsplan "Woongebieden 2OL4". Door de carport is perceel Weert R
4135 sinds 1998 voor 100%o bebouwd. Hierdoor werd al in de oorspronkelijke toestand
niet voldaan aan artikel L9.2.3, onder c, sub 1 van het geldende bestemmingsplan
"Woongebieden 20t4". Omdat er voor het oprichten van de carport een bouwvergunning
is verleend, dient te worden uitgegaan van de rechtmatigheid van de opgerichte carport.
Ook de berging kan worden aangemerkt als een gebouw in de zin van 1.54 van het
geldende bestemmingsplan "Woongebieden 20t4". Door de berging geheel binnen de
carport te bouwen is het bebouwde oppervlakte van 100o/o ongewijzigd gebleven. Het
bebouwingspercentage van het bouwperceel Weert R 4135 is en blijft immers 100%. Dit
geldt ook voor de hoogte van de carport. Omdat de berging inpandig is, is ook de hoogte
van de carport ongewijzigd gebleven. Gelet hierop is de berging in het bestreden besluit
ten onrechte getoetst aan artikel 19.2.3 van het geldende bestemmingsplan. Ten aanzien
van de bestemmingsplantoets had in het bestreden besluit kunnen worden volstaan met
de motivering dat er voor de inpandige berging dient te worden uitgegaan van de
rechtmatigheid van de opgerichte carport. Het beoordelen van de inpandige berging aan
het geldende bestemmingsplan "Woongebieden 2OL4" is daarmee dan ook niet aan de
orde. De motivering van het bestreden besluit dient naar het oordeel van het college op
dit punt te worden aangepast.

Gelet op de voorafgaande overwegingen is in het bestreden besluit terecht geoordeeld dat
voor het veranderen van de carport in een berging op grond van artikel 3, onderdeel 8 van
bijlage II van het Bor geen omgevingsvergunning is verleend. Omdat er geen sprake is
van een overtreding komt het college ook in de heroverweging in bezwaar tot de conclusie
dat van handhavend optreden dient te worden afgezien. Het college verklaart
bezwaargrond 5 ongegrond.

Bezwaargrond 6
Volgens artikel 7:15, tweede lid van de Awb worden de kosten, die de belanghebbende'in
verband met de behandeling van het bezwaar redelijkerwijs heeft moeten maken, door het
bestuursorgaan uitsluitend vergoed op verzoek van de belanghebbende voorzover het
bestreden besluit wordt herroepen wegens aan het bestuursorgaan te wijten
onrechtmatigheid.

In het pro forma bezwaarschrift d.d. 31 juli 2Ot7 en het nader uitgewerkte bezwaarschrift
d.d. 3 november 20L7 is een verzoek om proceskostenvergoeding gedaan. Nu in de
heroverweging in bezwaar is gebleken is dat het bestreden besluit in stand kan blijven,
bestaat er geen grondslag voor een proceskostenvergoeding als bedoeld in artikel 7:15
van de Awb. Gelet hierop wijst het college het verzoek om proceskostenvergoeding af.

Beslissing op bezwaar
Burgemeester en wethouders beslissen, gelet op voorafgaande overwegingen, om:

1. het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
2. het bezwaarschrift gegrond te verklaren voor zover het is gericht tegen het

oordeel dat perceel Weert R 4135 geen zelfstandig bouwperceel is;
3. het bezwaarschrift voor het overige ongegrond te verklaren;
4. het bestreden besluit met aanpassing van de motivering in stand te laten en
5. het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen.

Burgemeester en wethouders va

G rinkman

7 ilAAflt 2018

A.A. ans
secretaris
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