
GEMEENTE vyEERT

Besluit op het bezwaarschrift van  tegen de omgevingsvergunning van
29 mei 2018 voor de realisering van vier aopartementen in het bedrijfspand Boermansstraat
29 te Weert.

Op29 mei 2018 is namens burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning verleend
voor de realisering van vier appaftementen in het bedrijfspand Boermansstraat2g te Weeft.
Burgemeester en wethouders dienen een beslissing op bezwaar te nemen op basis van het
beroepschrift van 10 juni 2018 van 

Besluit:

Burgemeester en wethouders besluiten:

1. Het bezwaarschrift van d  gedeeltelijk gegrond te verklaren.
2. De verleende omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bedrijfspand

naar vier appartementen en een magazijn in stand te laten.
3. De verleende omgevingsvergunning voor het gebruiken van gronden of bouw-

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

4. Met toepassing van artikel L3.6.7 van de regels van het bestemmingsplan af te
wijken van het bepaalde in artikel 13.5.2 sub b van dat plan vanwege het tekort
van twee parkeerplaatsen op eigen terrein, onder voorschrift 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'2417'in de'Parkeergarage Stationsplein',
dan wel over een overeenkomst waaru¡t bl¡jkt dat binnen een loopafstand van
2OO meter vanaf de appartementen gebruik kan worden gemaakt van parkeer-/
stallingsplaatsen.

5. Een bedrag van € 5l2r- vast te stellen als kostenvergoeding wegens door een
derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand.

Deze beslissing op bezwaar van burgemeester en wethouders is gebaseerd op de volgende
overwegingen.

Procedure
Op 29 mei 2018 is namens hun college een omgevingsvergunning verleend aan mevr.
M. Kamp-van de Burgt voor de realisering van vier appartementen en een magazijn in het
bedrijfspand Boermansstraat 29 te Weeft. 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 2019 is op 13 november 2019 door de Afdeling Bestuursrecht-
spraak gegrond verklaard. Daarbij is de genoemde uitspraak van de rechtbank van 14 januari
2019 vernietigd. Als gevolg daarvan dient het beroepschrift d.d. 10 juni 2018 beschouwd te
worden als een bezwaarschrift tegen de verleende omgevingsvergunning. Burgemeester en
wethouders dienen een beslissing te nemen op dit bezwaarschrift.

Op 11 december 2019 hebben belanghebbenden gelegenheid gekregen een mondelinge toe-
lichting te geven. Het verslag van deze hoorzitting maakt deel uit van dit besluit. De te nemen
beslissing op het bezwaarschrift is op 17 december 2OL9 met maximaal zes weken verdaagd.

Omschrijving project
Het project voorz iet in de interne verbouwing van een bestaand bedrijfspand aan de Boer-
mansstraat 29 tot vier woonappartementen. Een gedeelte van het bestaande pand blijft
gehandhaafd als opslagruimte voor het aan de overzijde van de weg gelegen bedrijf.



Gelet op de bestaande bebouwing c.q. het bouwplan is er geen gelegenheid voor parkeren op
eigen terrein.

Ontvankelijkheid
De omgevingsvergunning is op 29 mei 2018 toegezonden aan de aanvrager. De bezwaar-
termijn liep tot en met 10 juli 2018. Het bezwaarschrift van 10 Junl 2018 ls op 14 juni 2018
als beroepschrift ingekomen bij de Rechtbank Limburg. Het bezwaar is derhalve tijdig
ontvangen. Het perceel met woning van reclamant is gelegen op circa 11 meter afstand van
het plangebied. Reclamant kan dus als belanghebbende worden aangemerkt.

Gronden van bezwaar

Parkeren
In het bezwaarschrift d.d. 10 juni 2018 (aangevuld op 27 augustus 2018) wordt samengevat
gesteld dat in de bestaande situatie al hinder wordt ondervonden van het parkeren voor, dan
wel in de directe nabijheid van de woning. Als gevolg van de toevoeging van vier appartemen-
ten vreest reclamant voor een overspannen verkeer- en parkeersituatie. In dat verband wijst
reclamant op artikel 2.5.30 van de Bouwverordening en de gemeentelijke Parkeerbeleidsnota
2006. Tevens wijst hij op de parkeerbehoefte van de te handhaven opslagruimte en de
benodigde ruimte voor laden en lossen.
Er is volgens reclamant sprake van een aanzienlijke toename van parkeerdruk in de Boer-
mansstraat. Er is nagelaten een parkeeronderzoek uit te voeren waaruit volgt of elders
voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn. Er is niet aangetoond dat de extra benodigde
parkeerplaatsen in de openbare ruimte of in een openbare parkeergarage beschikbaar zijn en
ook gebruikt zullen worden. In verband met het vorenstaande kon niet worden toegekomen
aan het verlenen van de ontheffing van artikel 2.5.30 vierde lid van de Bouwverordening.
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 grond van aftikel 2.5.30 van de Bouwverordening. Uit de verleende omgevingsvergunning
blijkt niet van een zorgvuldige belangenafweging in verband met te verwachten parkeerhinder
in de straat. Het project getuigt niet van een goede ruimtelijke ordening.

Gevolade procedure
Namens reclamant is er op gewezen dat ten onrechte de uitgebreide voorbereidingsprocedure
is gevolgd, terwijl volstaan had moeten worden met het volgen van een reguliere voor-
bereidingsprocedure.

Voor een overzicht van de bezwaren wordt verwezen naar de brieven van 10 juni 2018 en
27 augustus 2018. De bezwaren zijn toegelicht in de hoorzitting d.d. 11 december 2019.

Overwegingen ten aanzien van de bezwaren

Gevolgde procedure
De omgevingsvergunning d.d.29 mei 2018 is verleend voor:

- het verbouwen van een bedrijfspand naar vier appartementen en een magazijn
(artikel 2.1 lid 1 onder a. van de Wabo);

- het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het geldende bestemmings-
plan (artikel 2.1 lid 1 onder c. van de Wabo).

Met betrekking tot het tweede onderdeel is de omgevingsvergunning verleend met toepassing
van aftikel 2:12 eerste lid, aanhef en onder a, onder 30 van de Wabo. In verband daarmede is
de u itgebreide voorbereid ingsprocedu re gevo lgd.
De Afdeling Bestuursrechtspraak heeft op 13 november 20t9 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 aftikel 4, onderdeel 9
van bijlage II van het Besluit ruimtelijke ordening (Bor). Onderdeel9 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 voorbereidingsprocedure is derhalve ten onrechte gevolgd.
Gelet op de ovenaregingen van de Afdeling wordt geoordeeld dat de omgevingsvergunning
destijds verleend had moeten worden mettoepassing van artikel 2:12 eerste lid, aanhef en
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Nu in de directe omgeving van de appaftementen voldoende openbare parkeerplaatsen aan-
wezig en beschikbaarzijn, kan worden afgeweken van artikel 13.5.2 sub b van het bestem-
mingsplan met toepassing van artikel L3.6.7 van dat plan. De genoemde afstand tot de
ingang van de parkeergarage van 120 meter wordt daarbij in deze situatie en omgeving als
acceptabel gezien. Het betreft een nieuwe overdekte parkeergarage in de directe nabijheid
van de woningen, waarin doorgaans ook veiliger geparkeerd kan worden dan op straat.

Daarbij wordt overwogen dat op grond van gemeentelijk beleid in deze situatie aan de
huurders van de aangevraagde appartementen geen abonnement voor parkeren op straat of
parkeefterrein wordt verleend. De houder van de omgevingsvergunning is er verantwoordelijk
voor dat dit tijdig wordt bekend gemaakt aan aspirant huurders van de appaftementen en dat
dit gegeven wordt opgenomen in de te sluiten huurovereenkomsten voor de appartementen.

Gelet op vorenstaande gegevens wordt het voor de beoordeling van de parkeersituatie in de
omgeving van het bouwplan en de aanwezige parkeerdruk, niet nodig gevonden een parkeer-
onderzoek in te stellen, zoals gesuggereerd door reclamant.

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 noord-
zijde van het tenniscomplex. Daarbij gaf hij aan dat hij mogelijk aldaar over een tweede
stallingsplaats/garagebox ten behoeve van een appartementhuurder kan beschikken.

Aan de omgevingsvergunning zal een voorschrift verbonden worden 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 metervanaf 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.
Het heeft de voorkeur dat een parkeerabonnement op naam van de desbetreffende huurder
van het appartement wordt gezet.

Gelet op vorenstaande motivering is het bezwaar van reclamant gegrond aangezien in de
vergunning niet explíciet ontheffing was verleend voor parkeren en een voorschrift ten
aanzien van het parkeren ontbrak. Het bezwaar met betrekking tot de bestaande parkeerdruk
is ongegrond aangezien de oorzaak daarvan niet gelegen is in het bouwplan.

Proceskosten
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, toe
te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand. Aanvullend wordt
€ 5L2,- (1 punt) vastgesteld in verband met de behandeling van het bezwaarschrift en het
verschijnen door de adviseur van reclamant op de hoorzitting van 11 december 2019.

Deze beslissing op bezwaar is genomen met in achtneming van de desbetreffende artikelen in
de Algemene wet bestuursrecht, de Wet ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht.

Weert, - 7 :,¡.n. zszg
Burge wethouders

mans
er

4

sM.M
ns



onder a, onder 2o van de Wabo, in samenhang met artikel 4, onderdeel 9 van bijlage II van
het Bor. Het bezwaar van reclamant is op dit onderdeel gegrond.

Toetsina van het bouwplan
Het bouwplan is destijds getoetst aan het'Bestemmingsplan Binnenstad 2OO9'. Binnen de
geldende bestemming'Wonen'mocht het aantal woningen niet worden uitgebreid. In verband
daarmede is de omgevingsvergunning verleend voor het gebruik van gronden of bouwwerken
in strijd met het bestemmlngsplan.
De bouwaanvraag is ontvangen op 24 juli 2Ot7 en op 29 mei 2018 is de omgevings-
vergunning verleend.
Het (nieuwe)'Bestemmingsplan Binnenstad 2Ol7', waarin ook de locatie van het bouwplan is

opgenomen, is op 26 september 2018 vastgesteld en op 23 november 2018 in werking
getreden. Dit geldende bestemmingsplan is op 13 november 2019 onherroepelijk geworden.
In dit'Bestemmingsplan Binnenstad 2017' heeft het perceel de enkelbestemming'Wonen'en
is als maatvoering aangegeven'maximum aantal wooneenheden 4'.
Het realiseren van appaftementen is binnen de bestemming'Wonen'toegestaan. Op grond
van artikel L3.2.2 onder b. zijn er per bouwperceel niet meer woningen toegestaan dan:

1. er bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan, (. . .);
2. er kunnen worden gebouwd krachtens een vóór het tijdstip van inwerkingtreding van

het bestemmingsplan aangevraagde omgevingsvergunning;
Op basis van de bepaling onder 2. is het rechtstreeks toegestaan ter plaatse vier apparte-
menten te realiseren zoals aangevraagd. Het bouwplan voldoet ook aan de overige bouw-
regels. Op dit punt is er geen strijdigheid met het bestemmingsplan. In het kader van deze
beslissing op bezwaar kan het bouwplan rechtstreeks worden toegelaten.

Parkeren
Op grond van artikel L3.5.2 onder b. van het'Bestemmingsplan Binnenstad 2017'dient elke
woning/elk wooncomplex voldoende op eigen terrein te voorzien in de behoefte aan parkeer-
gelegenheid voor auto's. De verwijzing in het bezwaarschrift naar artikel 2.5.30 van de Bouw-
verordening is niet meer aan de orde, aangezien dat artikel inmiddels niet meer van kracht is
als gevolg van een wetswijziging. Voor laden en lossen is er op eigen terrein geen ruimte.
Bij de vergunningverlening is de parkeerbehoefte behorende bij het bouwplan bepaald op acht
parkeerplaatsen (twee per appartement) en de bij het bestaande bedrijfspand behorende
behoefte op zes parkeerplaatsen.
Zoals in de toelichting op het geldende bestemmingsplan en in de Parkeerbeleidsnota 2006
omschreven, worden bij het bepalen van de parkeerbehoefte de actuele parkeerkencijfers
gebruikt van het CROW. Op basis daarvan is de parkeerbehoefte van de vier appaftementen
opnieuw bezien en bepaald op in totaal zes parkeerplaatsen (huur, appartement, midden/
goedkoop, matig stedelijk). In de bestaande situatie werden de te verbouwen ruimtes
bedrijfsmatig gebruikt als showroom, magazijn en kantoorruimte (matig stedelijk). De bij die
opperulakte behorende parkeerbehoefte is minimaalvier parkeerplaatsen. Er is dus sprake
van een tekort van twee parkeerplaatsen als gevolg van het bouwplan. Op het eigen terrein is

er geen mogelijkheid tot parkeren, in de oude situatie niet en in de nieuwe situatie ook niet,
aangezien het gehele perceel bebouwd is.

Afwijken ten behoeve van parkeren
Artikel L3.6.7 van het geldende bestemmingsplan geeft de mogelijkheid om bij een tekort aan
parkeerplaatsen op eigen terrein met een omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde
in aftikel 13.5.2 sub b, indien in de directe omgeving voldoende openbare parkeerplaatsen
aanwezig zijn.
In de Boermansstraat en Drehmansstraat zijn in de directe omgeving openbare parkeer-
plaatsen aanwezig. Daar mag enkel geparkeerd worden in duidelijk op het trottoir met een 'P'
aangegeven parkeerplaatsen. Van maandag tot en met zaterdag geldt hier van 9.00 uur tot
18.00 uur betaald parkeren. Daarmee kan worden voorzien in het parkeren door bezoek van
de toekomstige huurders. De bewoners kunnen gebruik maken van de nabij de apparte-
menten gelegen openbare parkeergarage'stationsplein'. De entree daarvan ligt aan het
Stationsplein op een loopafstand van circa 120 meter vanaf de entree van de vier apparte-
menten. Deze garage wordt geëxploiteerd door de gemeente Weert en beschikt over
voldoende ruimte om de extra parkeerbehoefte van twee parkeerplaatsen op te vangen.
Met een abonnement kan in de garage 24 uur per dag, 7 dagen per week geparkeerd worden.
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