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Onderwerp

Bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning voor 4 appartementen en magazijn
Boermansstraat 29.

Voorstel

1. Het bezwaarschrift d.d. 10 juni 2018 gedeeltelijk gegrond te verklaren.
2. De verleende omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bedrijfspand naar 4

appartementen en een magazijn in stand te laten.
3. De verleende omgevingsvergunning voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in

strijd met het bestemmingsplan te herroepen, in die zin dat dit deel van de vergunning
wordt ingetrokken.

4. Af te wijken van artikel 13.5.2 sub b van het bestemmingsplan Binnenstad 2017 (met
toepassing van artikel L3.6.7) vanwege het tekort van 2 parkeerplaatsen op eigen
terrein, onder voorschrift dat de houder van de omgevingsvergunning c.q. de eigenaar
vanaf de ingebruikname van de appartementen t.b.v. minimaal twee personenauto's
beschikt over parkeerabonnementen voor gebruik'24/7' in de 'Parkeergarage
Stationsplein', dan wel over een overeenkomst waaruit blijkt dat binnen een
loopafstand van 200 meter vanaf de appartementen gebruik kan worden gemaakt van
pa rkeer-/stal li ngsplaatsen.

5. Een bedrag van € 512,- vast te stellen als kostenvergoeding wegens door een derde
beroepsmatig verleende rechtsbijstand.

Inleiding

Het project voorziet in de verbouwing van een bestaand bedrijfspand aan de Boermans-
straat 29 tot vier woonappartementen. Een gedeelte van het bestaande pand blijft
gehandhaafd als opslagruimte voor het aan de overzijde van de weg gelegen bedrijf.

Op 29 mei 2018 is de omgevingsvergunning verleend aan 
voor de realisering van vier appartementen en een magazijn in het bedrijfspand.
Het beroepschrift van de heer A. Verbruggen namens  d.d. 10 juni
2018 tegen de verleende omgevingsvergunning is op 14 januari 2019 door de Rechtbank
Limburg ongegrond verklaard. Het hoger beroep van  van 19 februari
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2019 is op 13 november 2019 door de Afdeling Bestuursrechtspraak gegrond verklaard.
Daarbij is de genoemde uitspraakvan de rechtbankvan 14 ianuari 2019 vernietigd.
De Afdeling heeft in deze zaak uitgesproken dat het mogelijk was om af te wijken van het
bestemmingsplan met toepassing van artikel 2:12 eerste lid, aanhef en onder a, onder 20

van de Wabo, in samenhang met artikel 4, onderdeel 9 van bijlage II van het Besluit
ruimtelijke ordening (Bor). Onderdeel 9 ziet op het gebruiken van bouwwerken, eventueel
in samenhang met bouwactiviteiten die de bebouwde oppervlakte of het bouwvolume niet
vergroten, en van bij die bouwwerken aansluitend terrein. De uitgebreide voorbereidings-
procedure is derhalve ten onrechte gevolgd.

Als gevolg daarvan dient het beroepschrift d.d. 10 juni 2018 als bezwaarschrift tegen de
verleende omgevingsverEunning in behandeling te worden genomen'
Op 11 december 2019 hebben belanghebbenden gelegenheid gekregen een mondelinge
toellcnUng re gevef L

Beoogd effcct/docl

Behandeling van het bezwaarschrift en heroverweging van de verleende
omgevingsvergunning.

Argumenten

1.1 Het ingediende bezwaar met betrekking tot de gevolgde procedure is gegrond.
Namens reclamant is er op gewezen dat ten onrechte de uitgebreide voorbereidings-
procedure is gevolgd, terwijl volstaan had moeten worden met het volgen van een
reguliere voorbereidingsprocedu re.

Ten aanzien van dit onderdeel wordt opgemerkt dat, gelet op de overwegingen van de
Afdeling (zie hierboven), de omgevingsvergunning destijds inderdaad verleend had
moeten worden met toepassing van genoemd artikel via de reguliere procedure.

1.2 Het ingedtende bezwaar betrekking tot het parkeren is deels gegrond.

In het bezwaarschrift is samengevat gesteld dat reclamant vreest voor een overspannen
verkeer- en parkeersituatie door de toevoeglng van de vier appartementen. Er is volgetts
hem niet aangetoond dat de extra benodigde parkeerplaatsen in de openbare ruimte of in
een openbare parkeergarage beschikbaar zijn en ook gebruikt zullen worden. Verder is
ook de loopafstand tot de ingang van de Parkeergarage Stationsplein meer dan (de
CROW-normafstand van) 100 meter en is niet duidelijk aangegeven dat ontheffing is

verleend op grorrcl vall arLikel 2.5.30 van de Bouwverordening.

Ten aanzien van dit onderdeel van het bezwaar wordt opgemerkt dat in de verleende
omgevingsvergunning inderdaad niet expliciet ontheffing is verleend voor het tekort aan
parkeerplaatsen en geen voorschrlft ls verbonden aan de vergunning urtt [e vour'¿iert irr ltet
tekort aan parkeerplaatsen.

2.1 De omgevingsvergunning voor het verbouwen kan in stand worden gelaten.
Het deel van de vergunning dat betrekking heeft op (ver)bouwen is terecht verleend en

kan dus in stand blijven.

3.1 Het bouwplan voldoet inmiddels aan het nieuwe bestemmingsplan.
Bij dc bchandeling van een bezwaarschrift dient het bouwplan getoetst te worden aan de

regels zoals die op dat moment gelden.
Het (nieuwe) 'Bestemmingsplan Binnenstad 20L7', waarin ook de locatie van het bouwplan
is opgenomen, is inmiddels vastgesteld en onherroepelijk geworden. In dit plan heeft het
perceel de enkelbestemming'Wonen'en is als maatvoering aangegeven'maximum aantal
rrrannaanharfan Á-' fìa hnrrrrra¡nrrraan voldnêt âân de rpoels van het nlan en kan dus' -2 -'-

rechtstreeks worden toegelaten. Het is dus niet meer nodig af te wijken van het
bestem mingsplan.
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4.1 Voor het tekort van 2 parkeerplaatsen dient te worden afgeweken van het
bestemmingsplan.
De parkeerbehoefte is opnieuw bezien. Rekening houdend met een parkeerbehoefte voor
de 4 appartementen van 6 parkeerplaatsen en een behoefte van 4 plaatsen in de oude
situatie, is er een tekoft van 2 plaatsen op eigen terrein. Voor dat tekoft kan met een
omgevingsvergunning worden afgeweken van artikel 13.5.2 sub b van het
bestemmingsplan, indien in de directe omgeving voldoende openbare parkeerplaatsen
aanwezig zijn. Gelet op de aanwezigheid van de parkeergarage Stationsplein en de overige
plaatsen in het openbare gebied, kan in deze situatie worden afgeweken van het
bestemmingsplan.

Vergunninghouder heeft in de hoorzitting kenbaar gemaakt dat één van zijn appartement-
huurders inmiddels via hem beschikt over een private garagebox met toegang via de
noordzijde van het tenniscomplex. Daarbij gaf hij aan dat hij mogelijk aldaar over een
tweede stallingsplaats/garagebox ten behoeve van een appartementhuurder kan
beschikken.

Het is nodig aan de omgevingsvergunning een voorschrift te verbinden dat de houder van
de omgevingsvergunning c.q. de eigenaar vanaf de ingebruikname van de appartementen
ten behoeve van minimaal twee personenauto's beschikt over parkeerabonnementen voor
gebruik'24/7'in de'Parkeergarage Stationsplein', dan wel over een overeenkomst waaruit
blijkt dat binnen een loopafstand van 200 meter vanaf de appartementen gebruik kan
worden gemaakt van parkeer-/stallingsplaatsen. Die grotere loopafstand wordt acceptabel
geacht aangezien die parkeerruimte met een hekwerk is afgesloten en er beschikt kan
worden over een privéplaats.

5.1 Op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht is een vergoeding verschutdigd
In de brief van 10 juni 2018 is namens reclamant verzocht om vergoeding van
proceskosten. De Afdeling Bestuursrechtspraak heeft op 13 november 2019 een
vergoeding vastgesteld ten behoeve van de gevolgde beroepsfase, toe te rekenen aan
door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand. Geadviseerd wordt aanvullend
€5L2,- (1 punt) vast te stellen in verband met de behandeling van het bezwaarschrift en
het verschijnen door de adviseurvan reclamant op de hoorzitting van 11 december 2019.

Kanttekeningen en risico's

N.v.t

Financiële, personele en juridische gevolgen

Het verschuldigde bedrag aan proceskosten van €.5L2,- komt ten laste van grootboek-
nummer 002000 (secretariaat / algemeen beheer), kostencategorie 6343016 (rechts- en
deskundige advisering).
De Afdeling Bestuursrechtspraak heeft bepaald dat tegen de beslissing op bezwaar slechts
bij de Afdeling beroep kan worden ingesteld.

Duurzaamheid

N.v.t.

Uitvoering/evaluatie

N.v.t.

Communicatie/ pa rtici patie

Vergunninghouder en reclamant ontvangen een afschrift van het besluit op bezwaar
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Overleg gevoerd met

Intern:

Eddy Duprée, afd. OG, Joost Tummers, äfcl. Fln.

Extern:

Bijlagen:

1. besluit op bezwaar Boermansstraat 29
2. verslag hoorzitting d.d. 11 december 2019
3. uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak d.d. 13 november 2019
4. uitspraak Rechtbank Limburg d.d. 14 januari 2019
5. beroepschrift Verbruggen juridisch advies d.d. 10 juni 2018 (te behandelen als

bezwaarschrift)
6. verleende omgevingsvergunning d.d.29 mei 2018
7. situatietekening Boermansstraat
8. luchtfoto Boermansstraat
9. uitsnede bestemmingsplan Binnenstad 2017
10. gedeelte regels bestemmingsplan Binnenstad 2017
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