
GEMEENTE vVEERT

Beslissing op handhavingsverzoek gericht op het vervangen van de dakpannen
aan de Graswinkellaan 126 in Weert.

Ha ndhavingsverzoek
Op 6 mei 2019 hebben , wonende aan de Graswinkellaan
t24 in Weert, per e-mail een handhavingsverzoek ingediend. Het handhavingsverzoek ziet
op het perceel kadastraal bekend als gemeente Weert, sectie F, nummer 2772 en
plaatselijk bekend als Graswinkellaan 126 in Weert. Hun buren hebben een oranje rode
kleur dakpan laten leggen. Daardoor is een groot verschil ontstaan dat volgens 

 geen uitstraling heeft in de omgeving. Zij kunnen zich niet vinden in
de kleurstelling en dienen daarom een handhavingsverzoek in.

Belanghebbenden
Beoordeeld dient te worden of  belanghebbenden zijn in
de zin van artikel 1:2, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Alleen in dat
geval kan hun handhavingsverzoek als een aanvraag en de beoordeling hiervan als een
besluit worden aangemerkt. Artikel 1:3, derde lid van de Awb verstaat onder een
aanvraag: een verzoek van een belanghebbende een besluit te nemen.

Om als natuurlijk personen belanghebbenden te zijn dient hun belang rechtstreeks bij een
besluit te zijn betrokken. Dit betekent dat zij een voldoende objectief, actueel, eigen en
persoonlijk belang dienen te hebben dat rechtstreeks geraakt wordt door het bestreden
besluit. zijn bewoners en eigenaren van de woning aan
de Graswinkellaan L24 in Weert. Hun woning vormt samen met huisnummer 126 een 2-
onder-1-kapwoning. Gelet hierop hebben d s een
rechtstreeks en persoonlijk belang bij de beslissing op het handhavingsverzoek. Het
college merkt aan als belanghebbenden bij de beslissing
op het handhavingsverzoek.

Verloop van de zaak
Bij brief van 10 mei 2019 zijn  verzocht aan te geven of zij
instemmen met het doorsturen van hun handhavingsverzoek naar hun buurvrouw. Op 15
mei 2019 heeft  hiermee telefonisch ingestemd.

Bij brief van 18 juni 2019 is m , bewoner en eigenaar van de woning aan
de Graswinkellaan 126 in Weert, in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken na de
dagtekening van deze brief haar zienswijze in te dienen. Op 26 juni 2019 heeft 

 telefonisch een afspraak gemaakt voor een werkbezoek op 28 juni 2019. Op die
dag hebben een jurist en een toezichthouder van de gemeente de situatie ter plekke
bezocht. Daarbij zijn foto's genomen en heeft in de woning van  een
gesprek plaats gevonden. De notities van dit gesprek en de foto's zijn gehecht aan dit
besluit.

Op 2 september 2019 heeft d  telefonisch een afspraak gemaakt voor
een gesprek. Op 5 september 2OI9 hebben een jurist en een toezichthouder van de
gemeente met d  een gesprek gevoerd op het Stadhuis. De
notities van dit gesprek zijn gehecht aan dit besluit.

De beoordeling van het handhavingsverzoek
Het college gaat uit van de volgende feiten en omstandigheden

 heeft de dakbedekking en de dakpannen van haar woning aan de
Graswinkellaan 126 in Weert laten vervangen. D , bewoners
en eigenaren van de woning aan de Graswinkellaan t24 in Weert, kunnen zich niet vinden
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in de verandering van de kleur van de dakpannen. Zij hebben verzocht om hiertegen
handhavend op te treden.

Het college overweegt als volgt.

Vergunning
Beoordeeld dient te worden of er een omgevingsvergunning is vereist. Artikel 3, onderdeel
8 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht bepaalt dat er voor de verandering van
een bouwwerk geen omgevingsvergunning is vereist mits aan vier voorwaarden is
voldaan:

1. De draagconstructie mag niet veranderen.
2. De brandcompartimentering en de srrl'lbranrJcompartimenteringen mogen niet

veranderen.
3. De bebouwde oppervlakte mag niet worden uitgebreid.
4. De bouwvolume mag nlet worden uitgebreid.

Op 28 juni 2019 heeft een toezichthouder van de gemeente de situatie bezichtigd en foto's
gemaakt. Hieruit is gebleken dat er geen sprake is van een verandering van de
draagconstructie en/of de (sub)brandcompartimenteringen en/of een uitbreiding van de
bebouwde oppervlakte en/of de bouwvolume. Dit betekent dat cr voor hct vcrvangen van
de dakbedekking en de dakpannen geen omgevingsvergunning is vereist.

Exces
Beoordeeld dient te worden of er sprake is van een welstandsexces. Volgens de
Welstandsnota 2017 zijn vanaf l januari 2017 aangewezen als welstandsvrij gebied de
Woongebieden, zowel rond de kern van Weert als de kerkclorpen. Een vergunningvrije
bouwactiviteit in een welstandsvrij gebied moet nog wel aan minimale welstandseisen
voldoen. Dit betekent dat een wijziging van een þouwwerk geen exces mag zijn. Hiervoor
is er een advies ingewonnen bij de monumenten-welstandscommissie.

Volgens de welstandsnota is sprake van een exces wanneer een bouwwerk of een gedeelte
daarvan op overduidelijke wijze - dus ook voor niet-deskundigen zichtbaar - in ernstige
mate in strijd is met "redelijke eisen van welstand". Het gaat in gevallen van een exces
altijd om ernstige ontsicring van een bouwwerk of een gedeelte daarvan in relatie tot de
omgeving. Van ernstige ontsiering kan sprake zijn indien:

- een bouwwerk of een gedeelte daarvan in extreme staat van verwaarlozing
verkeert;

- een bouwwerk of een gedeelte daarvan door het gebruik van sterk met de
omgeving contrasterende kleuren en/of versieringen van de gevel, waaronder
reclame en blinderingen, de samenhang van het straatbeeld verstooft;

- een bouwwerk zich fysiek of visueel afsluit voor zijn omgeving;
- een bouwwerk of gebouw geheel of gedeeltelijk in vervallen toestand verkeert

(afgebrand, ingestort e.d.);
- bij aanpassing van een bouwwerk architectonische bijzonderheden worclen

vernietigd dan wel ontkend;
- een te grove inbreuk wordt gemaakt op wat in de omgeving gebruikelijk is;
- er kwalitatief, ook in relatie tot het welstandsniveau, laagwaardig materiaal is

gebruikt.

Aan de hand van het welstandsniveau 'Soepel' is getoetst of een wijziging van een
bouwwerk niet storend is op zichzelf en in relatie tot zijn omgeving wanneer:

1. het gebruik maakt van de karakteristieken van het perceel;
2. er ongeachL de stijl of de aan lret ontwerp ten grondslag liggende

architectuuropvatting sprake is van een naar typologie in zijn omgeving niet
storend bouwwerk;'

3. er ongeacht de stijl of de aan het ontwerp ten grondslag liggende
architectuuropvatting sprake is van een naar vorm en schaal in zijn omgeving niet
storend bouwwerk;
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4. er ongeacht de stijl of de aan het ontwerp ten grondslag liggende
architectuuropvatting sprake is van een naar zijn verschijningsvorm consistent
ontwerp;

5. de verschijningsvorm een heldere relatie vertoont met de functie;
6. de structuur van de plattegronden consequent in de massa-opbouw tot uiting

komt;
7. er sprake is van een evenwichtige opzet in maatverhoudingen van bouwvolumes,

vlakverdelingen en gevelelementen;
B. kleur- en materiaalgebruik in overeenstemming zijn met het karakter van het

ontwerp en niet storend in de omgeving.

Op 28 maart 2019 heeft de Monumenten-welstandscommissie op verzoek van 
 het vervangen van de dakpannen beoordeeld. De commissie heeft op

basis van de uitspraak van de Afdeling van 27 januari 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:162)
geoordeeld dat de wijziging van de dakpannen geen exces is en dat het niet uitmaakt of
het een welstandsvrij gebied is of een gebied waar wel op welstand getoetst wordt. Op 12
september 2019 heeft de commissie een nadere onderbouwing gegeven. De commissie
heeft met verwijzing naar de genoemde criteria geoordeeld dat de wijziging van de
dakpannen er niet toe heeft geleid dat de woning aan de Graswinkellaan 126 een
welstandsexces vormt in de omgeving. De commissie erkent dat de kleur opvallend is,
maar er is geen sprake van een exces. De dakpannen hebben geen afwijkende vorm en
zijn qua kleur, materiaal en profilering nagenoeg hetzelfde als wat in de omgeving
aanwezig is. De kleur van de dakpannen levert geen contrast op wat in de omgeving
gebruikelijk is. Dakpannen in een aardtint komen in de omgeving voor en dakpannen in
een oranje rode kleur zijn in het algemeen niet ongebruikelijk. Het college stelt vast dat
het welstandsadvies op een zorgvuldige wijze tot stand is gekomen en geen gebreken
vertoont. Gelet op het welstandsadvies is er naar het oordeel van het college geen sprake
van een welstandsexces.

Conclusie
Op basis van het voorafgaande concludeert het college dat er geen sprake is van een
overtreding. Het college ziet dan ook geen reden om handhavend op te treden en wijst het
handhavingsverzoek af. Wel wijst het college partijen op buurtbemiddeling als optie om de
onderlinge relatie te verbeteren (www.buurtbemiddelingmiddenlimburg.nl).

Besluit
Burgemeester en wethouders beslissen, gelet op voorafgaande overwegingen, om het
handhavingsverzoek af te wijzen.

Weert,

Bu

NS

gemeentesecretaris

I oKT, 2019

en wethouders van Weert,

'{" 5r"ø 1-1,^ú
A.A.M.M. Heijñans
burgemeester
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