
GEMEENTE vVEERT

Beslissing op bezwaar gericht tegen een verleende omgevingsvergunning voor
het uitbreiden van IKC Leuken aan de Middelstestraat 77 in Weert.

Bestreden besluit
Bij besluit van 24 september 2018 is aan Meerderweeft, Stichtíng Primair Onderwijs
Weert/Nederweert (hierna: vergunninghouder) een omgevingsvergunning verleend voor
het uitbreíden van het IKC Leuken aan de Middelstestraat 77, perceel sectie T 1343,
Weert.

Bezwaarschrift
Tegen het besluit van 24 september 2018 hebben een viertal bewoners van de
Middelstestraat, bij brief van 30 oktober 2018 gezamenlijk bezwaar ingediend. De
bezwaa rg ronden lu iden :

1. De uitbreiding is een serieuze inbreuk op de woonomgeving, comfort en privacy
van reclamanten.

2. Het is zeer ongepast dat reclamanten niet actief zijn betrokken bU de
ontwikkelingen van de uitbreiding en hun visie daarover niet hebben kunnen
u itspreken.

3. Reclamanten verzoeken het college om een inhoudelijke reactie betreffende de
reeds gemaakte keuzes en een passende oplossing voor de ontstane situatie.

Hoorzitting
Op 19 december 2018 heeft de hoorzitting plaatsgevonden. Van de hoorzitting is een
verslag gemaakt. Twee van de bezwaarmakers, de heer Herveille en de heer Van
Geneijgen waren met kennisgeving afwezig. De heer Van Geneijgen heeft op 18 december
2019 per e-mail een nadere toelichting gegeven op het bezwaarschrift. Het verslag van de
hoorzitting en de nadere toelichting maken deel uit van de overwegingen van dit besluit.

Tijdens de hoorzitting heeft één van de bezwaarmakers, de heer Nouwen, zijn bezwaar
ingetrokken. Op 10 januari 2019 heeft de Herveille per e-mail zijn bezwaar ingetrokken.
De andere twee bezwaarmakers (hierna: reclamanten) hebben hun bezwaren
gehandhaafd.

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

Het bestreden besluit is op 24 september 2018 aan vergunninghouder bekend gemaakt
door verzending van het besluit per brief. Gelet op de datum van bekendmaking van het
bestreden besluit is de laatste dag van de bezwaaftermijn 5 november 2018. Het
bezwaarschrift van reclamanten is op 1 november 2018 ingekomen en is daarmee tijdig
ingediend.

Reclamanten zijn bewoners en eigenaren van de woningen aan de Middelstestraat 7BA en
84 in Weert. Vanuit hun woningen hebben zijzicht op het nabij gelegen perceel waarop de
uitbreiding van het IKC Leuken wordt gerealiseerd. Gelet hierop hebben zij een
rechtstreeks en persoonlijk belang bij de beslissing op het bezwaarschrift. Zij kunnen als
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belanghebbenden in de zin van artikel 1:2, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) worden aangemerkt.

Verder volcloet het h¡ezwaarschrift aan aftikel 6:5 van de Awb. De brief is voorzien van de

namen en adressen van de indieners, de dagtekening, een omschrijving van het besluit

waadegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar'

Het college verklaart reclamanten ontvankelijk in hun bezwaar.

Inhoudeliike behandelino van het bezwaarschrift
De relevante wet- en regelgeving luidt als volgt.

Volgens artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, dat geheel

of gedeeltelijk bestaat uit het bouwen van een bouwwerk.

Volgens artikel 2.10, eerste lid van de Wabo dient de aanvraag voorzoverdeze betrekking

heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder a te worden geweigerd

indien:
a. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het

oordeel van het bevoegde gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een

bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die

zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in

artikel 2 of L2O van de Woningwet;
b. de aanvraaq en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het

oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een

bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die

zijn gesteld bij cle bouwverorrtening of, zolang de bouwverordening daarmee nog

niet in overeenstemming is gebracht, met de voorschriften die zijn gesteld bij een

algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel B achtste lid van de

Woningwet dan wel bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als

bedoeld in artikel 120 van die wet;
c. de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het

exploitatieplan, of de regels krachtens artikel 4.1 derde lid of 4.3 derde lid van de

Wet ruimtelijke ordening;
d. het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking

heeft, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk dat geen seizoensgebonden

bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de

te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand,

beoordeeld naar de criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onder a van de

Woningwet, tenzij het bevoegd gezag van oordeel ls dat de omgevittgsverguttttittg

niettemin moet worden verleend;
e. indien het advies van de Commissie voor de tunnelveiligheid, bedoeld in artikel 6,

derde lid, onder b van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels, daartoe

aanleiding geeft.

Het geldende planologische regime luidt als volgt.

Het perceel kadastraal bekend als gemeente Weeft, sectie T, nummer 1344 valt binnen de

bestemming 'Maatschappelijk' met de aanduidingen 'maximum bebouwingspercentage

7Oo/o','maximum bouw- en goothoogte 12 meter' van het geldende bestemmingsplan
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"Woongebieden 2O!4". Dit bestemmingsplan is op 17 februari 2015, in werking getreden
op L7 april 2015 en onherroepelijk geworden op 30 december 2015.

Artikel 11 van het geldende bestemmingsplan bevat de planregels met betrekking tot de
bestemm ing'Maatschappelijk'.

Artikel 11.1.1, onder a van het geldende bestemmingsplan bepaalt dat de voor
'Maatschappelijk" aangewezen gronden bestemd zijn voor maatschappelijke, culturele,
educatieve, medische, sociale, levensbeschouwelijke en/of religieuze doeleinden met de
daarbij behorende voorzieningen.

Artikel tLz.L, onder a van het geldende bestemmingsplan bepaalt dat op de voor
'Maatschappelijk' aangewezen gronden uitsluitend bouwwerken mogen worden gebouwd
welke qua aard passen binnen deze bestemming.

Artikel t1.2.2 van het geldende bestemmingsplan bevat de planregels met betrekking tot
het bouwvlak:
a. (...);
b. (...);
c. (...);
d. ten aanzien van de maatvoering van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
1. de goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen mag maximaal de bestaande goot- en
bouwhoogte bedragen tenzij ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m),
maximum bouwhoogte (m)' een andere goot- en bouwhoogte is aangeduid;
2. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd, tenzij ter plaatse van de aanduiding
'maximum bebouwingspercentage (o/o)' een ander maximum bebouwingspercentage is
aangegeven of meer bebouwing indien aanwezig op het moment van de terinzagelegging
van het ontwerpbestemmingsplan;

Op grondslag van het ontvankelijke bezwaarschrift heroverweegt het college per
bezwaargrond het bestreden beslu it.

Bezwaargrond 1

Reclamanten stellen in het bezwaarschrift dat de uitbreiding van IKC Leuken een serieuze
inbreuk is op hun woonomgeving, comfort en privacy.

Tijdens de hoorzitting geven reclamanten aan dat hun privacy en de kwaliteit van hun
woongenot wordt aangetast. De uitbreiding van IKC Leuken zorgt voor extra inkijk in hun
woonhuizen. Daarbij wordt ook hun vrije uitkijk ontnomen/ omdat zij tegen een groot blok
aankijken. Het zicht dat zij hebben vanuit hun woonhuizen is aanzienlijk anders dan
voorheen. Daarnaast geven reclamanten aan dat zij minder lichtinval hebben en dat de
verkeersveiligheid in gedrang komt. Door de uitbreiding van IKC Leuken wordt de hele
verkeerssituatie er niet inzichtelijker op.

In de toelichting op het bezwaarschrift van één van de reclamanten wordt het volgende
naar voren gebracht. De uitbreiding van IKC Leuken verstoort het oude karakter van de
omgeving. Normaal gesproken kon vanuit de woning van reclamant gekeken worden naar
prachtige bomen en een open lucht. Nu wordt gekeken naar een kolossaal bouwwerk. Ten

e.(...);
f. ( ..);
g.(...);
h. ( ..).
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aanzien van de verkeersveiligheid geeft reclamant het volgende aan. Er is al sprake van
gevaarlijk vrachtverkeer in de Middelstestraat, vooral als de school begint of eindigt. Met

de uitbreiding van IKC Leuken zullen de verkeersbewegingen voor en rondom de woningen

van reclamanten alleen maar onveiliger worden. Bii het halen en brengen van de

leerlingen is het elke dag een enorme drukte voor hun woningen. Tevens parkeren er elke

week twee bussen achter elkaar pal voor de oprit van huisnummer 84. Wanneer aan de

zijde van de school bussen staan geparkeerd en aan de zijde van de woningen auto's, dan

kan er praktisch geen auto meer tussendoor. Dit maakt het ook erq lastiq om met de auto

de oprit te verlaten en/of op te rijden. Kortom, reclamanten ondervinden veel overlast van

het hele gebeuren.

Ten aanzien van bezwaargrond 1 is het college het volgende van oordeel.

Het project voorziet in het realiseren van een uitbreiding op de eerste verdieping van het

IKC Leuken aan de Middelstestraat 77 in Weert met 4 extra klaslokalen. Uit de

bestektekeningen blijkt dat cle uitbreiding concreet vooziet in een entree voor de

bovenbouw met een oppervlakte van 74 m2, een werkplein met een oppervlakte van 71

m2, een toiletruimte met een oppervlakte van 11 m2, twee klaslokalen met elk een

oppervlakte van 55 m2, een klaslokaal met een oppervlakte van 56 m2 en een klaslokaal

met een oppervlakte van 62 m2. De bouw- en goothoogte ter plaatse van de uitbreiding

bedraagt 7.730 meter.

De omgevingsvergunning mag uitsluitend worden geweigerd als het project waarvoor zij

gevraagd wordt in strijd is met de in artikel 2.L0, eerste lid van de Wabo opgenomen
gronden. Dit systeem van een beperkt aantal dwingende weigeringsgronden wordt het

limitatief-imperatief stelsel genoemd. Het limitatief-imperatief stelsel brengt met zich mee

dat toetsingscriteria die niet in artikel 2.10, eerste lid van de Wabo zijn opgenomen niet

als weigeringsgrond voor de omgevingsvergunning mogen fungeren.

In het bestreden besluit is het volgende overwogen. Het project is in overeenstemming
met het geldende bestemmingsplan en de gemeentelijke bouwverordening. Ook is het

project in overeenstemming met het Bouwbesluit 20i-2, doordat nadere voorschriften zijn

opgelegd. Het project is gelegen in een gebied waarvoor geen redelijke eisen van welstand

van toepassing zijn. Niet is gebleken dat er sprake is van de weigeringsgronden zoals

bedoeld in artikel 2.10, eerste lid, onder a, b en d van de Wabo. Reclamanten hebben in

hun bezwaar ook niet gesteld dat van de genoemde weigeringsgronden sprake is. De

aangevoerde bezwaren zien enkel op hun belangen ten aanzien van het woon- en

leefklimaat. Het limitatief-imperatief stelsel brengt met zich mee dat bij een beslissing op

een aanvraag alleen kan worden ingegaan op een afweging van belangen zoals het woon-

en leefklimaat indien het project in strijd is met het bestemmingsplan.

De gronden waarop het project ziet hebben binnen het bestemmingsplan "Woongebieden

2O!4'de bestemming'Maatschappelijk'. Op grond van artikel 11.1.1, onder a van het

geldende bestemmingsplan zijn deze gronden bestemd zijn voor educatieve doeleinden.

Het toevoegen van extra klaslokalen is dan ook toegelaten.

Blijkens de verbeelding van het geldende bestemmingsplan "Woongebieden 2014" geldt

ter plaatse van het project een maximale goot- en bouwhoogte van 12 meter en een

maximum bouwpercentage van 70olo. Het project gaat uit van een goot- en bouwhoogte

van 7.730 meter en blijft daarmee binnen de maximale goot- en bouwhoogte. Aangezien

het gaat om het realiseren van een uitbreiding op de eerste verdieping binnen de
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contouren van het bestaande hoofdgebouw, blijft het bouwpercentage ongewijzigd. Ook
anderszins is van strijd met het geldende bestemmingsplan niet gebleken.

Nu geen sprake is van strijd met het bestemmingsplan, wordt aan een belangenafweging
niet toegekomen. Dit betekent dat het college niet kan en mag ingaan op de door
reclamanten aangevoerde bezwaren ten aanzien van verlies van privacy, lichtinval en
uitzicht, verkeersveiligheid en vermindering van het bestaande woongenot. Gelet op
hetgeen hiervoor is overwogen is het college gehouden de gevraagde
omgevingsvergunníng aan vergunninghouder te verlenen. Het college acht bezwaargrond
1 ongegrond.

Bezwaargrond 2
Reclamanten geven in het bezwaarschrift aan dat zij van mening zijn dat het zeer
ongepast is dat zij niet actief betrokken zijn bij de nieuwe ontwikkelingen van IKC Leuken
en hun visie daarover niet hebben kunnen uitspreken. Reclamanten zijn plots
geconfronteerd met de werkzaamheden ter voorbereiding op de verbouwing. Pas daarna
zijn de bouwplannen voor hun inzichtelijk geworden, doordat zij op het internet de
bouwteken ingen hebben opgezocht.

Tijdens de hoorzitting hebben reclamanten aangevoerd dat zij er vooral mee zitten dat
niet met hen is gecommuniceerd over de uitbreiding van IKC Leuken. Tijdens de
informatieavond met betrekking tot de bouw van IKC Leuken hebben zij vernomen dat het
hoofdgebouw aan de kant van de Middelstestraat niet te hoog gebouwd zou worden. Zij
zijn daarom onaangenaam verrast met de uitbreiding van IKC Leuken aan de kant van de
Middelstestraat. Reclamanten geven aan dat als de plannen voor de uitbreiding van IKC
Leuken van tevoren bekend warenf zij er vrede mee hadden gehad.

Tijdens de hoorzitting heeft de directeur van IKC Leuken, namens de vergunninghouder,
erkend dat de communicatie over de uitbreiding van IKC Leuken te wensen overliet. Hij
geeft aan dat het bezwaarschrift door hen wordt gezien als een wake up call om een
actievere rol te nemen in de communicatie naar omwonenden bij bouwplannen.

Ten aanzien van bezwaargrond 2 is het college het volgende van oordeel

De gemeente Weert plaatst alle officiële bekendmakingen digitaal in het Gemeenteblad op
de website www.overheid.nl. Op de gemeentelijke website wordt via een link
doorverwezen naar deze websíte. Door raadpleging van de gemeentelijke website kan
tijdig kennis worden genomen van een binnengekomen aanvraag om een
omgevingsvergunning en van het verlenen van een gevraagde omgevingsvergunning.

Vastgesteld kan worden dat de publicatie van de aanvraag om een omgevingsvergunning
voor het uitbreiden van IKC Leuken op 25 juli 2018 heeft plaatsgevonden in het
Gemeenteblad op de website www.overheid.nl. De datum waarop de aanvraag is

ontvangen, is tevens genoemd, zodat derdebelanghebbenden hier kennis van hebben
kunnen nemen. Ook het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning is op 3
oktober 2018 gepubliceerd in het Gemeenteblad op de website www.overheid.nl. De
verzenddatum van het bestreden besluit is genoemd in deze publicatie zodat
derdebelanghebbenden daar kennis van heeft kunnen nemen. Zo hebben
derdebelanghebbenden ook eventueel hun bezwaar kenbaar kunnen maken. Hiermee is
voldaan aan de vereisten voor de publicatie van beschikkingen zoals neergelegd in artikel
3.8 en artikel 3.9 eerste lid, onder a van de Wabo. Voor het overige gelden geen
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wettel¡jke verplichtingen met betrekking tot het informeren van burgers over toekomstige
bouwplannen.

Het gegeven dat reclamanten niet actief zijn betrokken bij de nieuwe ontwikkelingen van

IKC Leuken is niet relevant bij het beoordelen van de vraag of een omgevingsvergunning
behoort te worden verleend. Een dergelijk bezwaar vormt, gelet op het limitatief-
imperatief stelsel, geen weigeringsgrond uit artikel 2.10, eerste lid van de Wabo.

Het college acht bezwaargrond 2 ongegrond

Bezwaargrond 3

Reclamanten verzoeken het college te komen met een inhoudelijke react¡e betreffende de

reeds gemaakte keuzes. Ook verzoeken zij het college om een passende oplossing voor de

ontstane situatie, zoals staat beschreven onder bezwaargrond 1.

Ten aanzien van bezwaargrond 3 is het college het volgende van oordeel

Uitgangspunt is dat het college dient te beslissen op de aanvraag zoals die is ingediend.

Indien een project op zichzelf voor het college aanvaardbaar is, kan het bestaan van

alternatieven slechts dan tot het onthouden van medewerking nopen, indien op voorhand
duidelijk is dat door verwezenlijking van de alternatieven een gelijkwaardig resultaat kan

worden bereikt met aanmerkelijk minder bezwaren. Deze situatie doet zich hier niet voor.

Het project is getoetst aan het geldende bestemmingsplan "Woongebieden 201-4".

Gebleken is dat het project in overeenstemming is met het geldende bestemmingsplan.
Dit wil zeggen dat het bestemmingsplan het project een rechtstreekse bouwtitel biedt. Het

beoordelingskader van de omgevingsvergunning gaat uit van een limitatief-imperatief
stelsel. Dit brengt met zich mee dat de gevraagde omgevingsvergunning verleend moet
worden, tenzij sprake is van een weigeringsgroncl als hecloelcl in artikel 2.10, eerste lid

van de Wabo. Nu niet is gebleken dat deze weigeringsgronden aan de orde zijn, is de

gevraagde omgevingsvergunning naar het oordeel van het college terecht verleend. Het

college acht bezwaargrond 3 ongegrond.

Besluit
Burgemeester en wethouders beslissen, gelet op voorafgaande overwegingen, om:
1. de bezwaren ontvankelijk te verklaren;
2. de bezwaren ongegrond te verklaren en;
3. het bestreden besluit in stand te laten.

weeft' zg JAN.2fll9
Burgemeester en wethouders

an
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