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RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Roermond

Bestuursrecht

zaaknummer; AWB/ROE tg/ 1366

uitspraak van de enker'oudige kamer van r4januari 20rg inde zaak tussen

, te Weert, eiser
(gemachtigde: mr. A.W.R.A. Verbruggen),

het college van burgemeesfer en wethouders van de gemeente wcert, verweerder(gemachtigde: mr. H.L.M.G. Creemers).

Als derde-partij heeli aan het geding deergenomen: M..I.M. Kam¡r- van de Burgt, te Heesch(genrachtigde: M.W.T. Kamp).

Procesverloop

Bij besluil van 29 mei 2018 (het bestreden bestuit) heeft verwec rder aande derde-partij(verder te noemen: vergunnínghouder) ,"n n*g"uingsvergunningìr"r¡r"n¿ voor hetverbourven vân een bedrijfspand.

Fliser heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Verrveerder hecft een verweersc hri ft inged iend.

llet onderzoek ter zitting heeft praatsgevonden op 20 december 20r g.
Eiser is verschenen, bijgestaan ooor J¡n gemachtigde. verweerder heeft zich latenverlegenrvoordigen door zijn gemachtigoé. vergu*inghouder iu vrrr.t.n.n bij haargemachtigde. T'evens rvas ter iitting aairvezig rnr. A.A.M. Kuijken, een co¡ega van eisersgemachtigde.

Ovenvegingen

l' De rechtbank gaat uit 
_"r.dg vorgencre, níet betwiste, feiten en ornstandigheden.vergunninghouder heeft op 24 juli 20 I Tien aanvraag ingediend voor het verbouwen van

:::"|r*i:ltedrijfspand met magazij., praaiseriik olteî¿ *r, eo.r*unssrraâr 29 re weerr.naâr vler appartementen met een klein magazijn (verder t, no.,nrn,-het bouwplan). t{etbouwplan is gelegen binnen,her u"tt.rriígriran ,,Binner;;Jtóô'9;; 
(verder: hetbestemmingsplan) en heeft de bestcmming i\üon.n, 

en de aarrduijing .oetaithander,, 
I letbouwplan is. in strijd rnet her van roepassíñg ru;;.b"-säffiJp,jl]:omdar in arriker r r.2.2.onder b, onder a, van het bestemmingspran"is bepaard crat per uîí*f"r.."r niet méérwoningen zij' toegestaan dan et bestãan op het tijdsrip uun o, in*eit ingr.aing van het plan.
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2' Met toepassing van cle uitgebreide opcnbnrc voorhcreidingsp¡rccclure heefi
vcrrvecrcler bij het bestreden bcsluit dc gevrriagdc orngevingsvcrginning verlccnd nret
toepassing van artikel 2.12. ccrste lí<i, oncler a, onder ã" uuñd" ñet algõrnene bcpalirgen
otrtgevingsrecht (Wabtl), voor cle activiteíten het (ver)bourvcn varì ecn bouruwerk en hetgebruik van grondett of'bourvtverken in strijrl nr"i.",i t"rt"innli,rgrplan. Verrveel.der heeftzioh híerbij op het stanclpunt gesteld clat heibourvptnrr, get"t of Jirui*t"r¡ke onderbourving'Appaftetncnten Boernransstrâat 2()-31' niet in rtri¡a ir ä., ..ü [Àro, ,,,i,r,t,rr¡t" orae,ii,rg,
Ten aanzicn van dc parkccrgelegenheicl ten bchoevc uotr tr"i¡or,iupìnn, h""n ve¡reercler inhet bcstrcdcn besltlit overwogen dat, nlct toepassing van arlíkel 2.5.30,vicrclc lid, van clcIìot¡rvvcrordertíng, afþelrcken karl rrordell valr cle iir cle Bourvverortlening geste¡lc eis orreen parkecrge legcnheíd van vorcloende onrvang op e igcn terrein te maken. 

.r.er
ollclerbourvíng van deze afrvijking heefi venvccrdlr oierruogen dat, ge lct op de i' deparkecrbcleidsnota 2006 opg*nornen nonn van 2,0 parkeerpiaotr"ii'pr apparten1ent en de indc cR()w publicatie 3 r7 opgenonlçn normen voor cen magazijn/roods, showroorn enkantoor van 6 parkeerptaatsen, de nieuwe parkeerbchoefr" ;";i;; i;arkecrplaatsen afrvijkt
van de bcstaande parkeerbehocfte, hetgeen marginaar is. rn cre pnrL""rguroge van hefstationskrvarticr zijn 100 parkeerplaatien beschlkbaar. ,uuoruoi,. 

".i., 
purt 

".rurrange 
rnentbcschikbaar is' 'l'evens bestaal de mogeliikheid om pu.ri",,ii.r farrärptaarsen te hurc' opccn afstand var ca.75 m. I)erharu. rnnrdt ruirn vordaan aa'cre'parkesrrormerì.

3' liiscr kan ziclt hicr,niet in vinclen. op hetgcen hii hierre,een heclt aangev oertJ z'tl derechtballk hieronder nader irrgaan

ll/c t t c I ij ke hc pul in gc n

1' ln artikel 2.1, eerste licl, ollder a, r,an de Wabo is bepaald clat het vcrboden is zr'cleromgevíngsvergunníng ecn proiect uit te vercren. voor zov(}r clat geheel of geclcettelijf U"rinriruit het bouq'en van een bor¡rvrverk.

In artikel 2.1, ecrste lid, ondcr c, van de Wabo is bepaald dat het vcrbocle¡ is zonder
omgevingsvergunnirtg een p|oject uit tc voeren, voorzover clat gcheel of geclccltclijk bestaattrit lrct getrruiken van grondcn of'bor¡rvrverken ín strijcl rnet een ã.rtonnri,.,grptnn.

In artikel 2.12. eerste lid. onclcra, onder 2",vat1clc Wabo is bepaakl clat vegr.zoverde
aanvraag betrekking hcefl op een activileit als becloeld in artikclz.i, ccrstc licl, onder c, cleotttgevingsvcrgunning slechts kan rvorclelr vcrleencl índicn dc activiteit niet in strijcl is rnef
ecn goede rtrirrrtclijke orclenirlg cn inclien cle activiteit in srrijcl i, nr.ilr"t besterrrniingspla, of'de behscrsverorclening in de bii algcnrcne maatregcl van bcituur aangervezen gevallcn,

Itl artikel 2'5.30' ccrstc lid, valt ile lJor¡rvvero¡'t'lcnirrg is bcpaalcl clat. inclien de.nrvang, of.clcbestetnmittg Vall eslì gebor-trv claartoc aarrle iding geefI, ten'belìogve va¡ het parkere, of'stallen van ¿ruto's íll voldc¡ende nrate ruirnte rncicizijn aangebracht in. op of-'nder hetgebou''', darl rvel op of orrcler hcl rnbeboun,cle terrein aat ù¡ het gebourv bchoort.

ln artikel 2'5'30, dcrclc lid' van cle Bornvverordening is bepaalcl dat hct bovc¡staande ookgeldt bii cen te verrvachlen behocfie aan ruinlle voor hct l¿rclen of lossen vArì goe4ererr.

ln artikel 2'5'10. r icrde lid, oncler b. van cle E!ourvverordening is voorts bepaalt] clat hetbevoegtl gezag eell orngevingsvergunning kan vcrlenen in arw:i¡ring van het bepaalde in het
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eerste en het derde lid, inclien 
'p andere u'ijze ín cle nodige parkeer- of stallings*rirnte, danlvel laad- of losrui¡nte rvorclt voorzien.

Beroep.sgronden

5' Eiser heefl aangcvoerd dat het bestreden besluit ten onrechte is voorbereid mef detuitgebreide openbare voorbereidingrp-"".r,,r., oungrri",, u.f¡k"-r-+, uunlr"f, en eerste enviercte tid van bijrage ii van hcr n.íruit org"vingsrähr {B;rt;;; roepassing is.

5' l' De rcchtbank legt clezc grond aldus uit dat ciser van menirrg is dat r.er¡ecrder ín clirgeval met toepassíng van alikci4. aanhef en onderdcel I 
",r 

+ uu,, bijlage Il van het [Jorbevoegd rvas omgevingsvergunniíg t" u"rl"n"n.

5'2' De rcchtt'ank is van oordeel dat venveerder de juistc procedure heeft toegepast. Z¡overweegt hieftoe dat verrveerder terecht toepassing heeft gegcvcn aan artikel 2,12, eerstelid' aanhef en onder a, onder 3" van de ùã".,'1r,: nãt u"rr"ii,iingrprrn gecn mogerijkhedenbiedt voor een binnenplanse afwijkirtgsÀoger¡Hreid en toepassingvan artikel 2.12, eerstelid' aanhef e'onder a' onder 2" ian ¿î wuão,il¡et moger¡il ¡r. H"'t oourupran omvar ir¡rnrerseen tocname van hct aantal rvoningerr. op grond varr urtiL*l 5 vairbijlage Il van het Besluitomgevingsrecht (Bor),,kan in.dat ç"or g";n tocpassíng *orcre¡r gegeven aan artíker 4 vanbijlage ll van het Bor, behoudenr ãnt.i""uit.onderingcî. n.,r, ,ñrtn¿eringen zien niet opartikel 4, aanhef en onderdeer r e.n 4 van rf tug" rr uã, rr"ig;r,-rïåi, 
"¡r", 

zich opberoept.op grond van het bepaatde in artiker :. ro, Ëersre rid, oncrer u, uo,, .r" wabo dient bij devoorbereiding van een besrissing op d" aanuruag om een om_gcvíngsvergunning rvaarbíjtoepassing rvordt gegeven aan artiker 2.r2, ec¡sie rid. aanhef*e¡, nnî", a, onder 3o van de

Ïrf*i;1i,,î,'fjbreíde 
voorbereidingspro"ã." tc rv'rden to"g"puri. Deze bcroepsgrond

6' l"iser hecft v(x)rts aangevoerd dat de vcrleendc ongcvingsvergunning in strijd is nrcthet bepaalde in ariker 2.s30Jande g,ruruver.rrdening, op grond van dir artiker moetvolgens eiscr parkeergeregenheid rvorcren aangebrachr in, op ofonder het gebou*,ofbijhchorend lerrein' Dat iinier g*arur,J. üãlge's.eiser i, ,,i"r g"t,iek*rr van c.,n onÍhcffÌrrgvan voornoerncle verplichting ett ook 
'nvoldãclrde 

gemotiv*"ä ¿or'nntheffìng mogclijk is.

íi,';:ì,TJ ffiffÍ;:,5'l:::if illl'"|l:'lu gernaãkt 
'ue 

rr'" pã,r,."t"hoene-vooñr,iå"¡iï¡,

parkcerbeho"fi.;r".;;,i,1::';'åä1:i,:ï'1ffilíijl,ïJJ::,î:ïJîffi:;ixii,:;il;
nlaakt bovcndien niet dat daaimee sprake i, van een marginare tocname. Nict aangetooncl isdat de door ver$'eerdergcnoemde pärkeerplaatsen daachverkelijk beschik baar zijn.lliertoehad verweerder een parkeeronderrå.t J"rl-" uit re voeren. n"i¡orri staat nier vast dar oparrdere wi'iz'e in de rrodige putf::.- of stallirifsrr¡ímre. cran 

',u"l 
lroã- lf losruimte ís r,rorzien,rvaardoor het bouwpran in strijd is nlet artike't 2.s,30 van¿" ¡nur*"r,rrdeníng. Voorsonlbreken volgens eiser in de ãmgevingru.rgunning narJerc uoor*.hr¡n"n voor rvat betreft clestrijdigheid van het bouwpran nreiattir.ir zsl:o uan a. norruu"rorarniug

6'l . Dc rechtbank z.iet.z.ich afiereerst gesterd voor de vraag of artík er 2.5.30van deBourvverordening rvaar eiser. zich.op urro'"ft nog een rvettelijke grondslag heeft. Het betrefthier immers een srerrenbourr ku'dige ùp;ií;g uñ d. Bouruu;;;;dä;;g, die vorgens

;niffiiJi..'JJ"i,,,:i:nis 
heeft u"iro."n, ¿ooiaut arrike I B, ,;t¡;;i;;;'",n de woningrver
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6'2' De rechtbank overrveegt hicron'¡lrcnt clat iugevrllge artikel XXIII, ondcr c, van clcIteparatie$et IIZK, het vijfì1e lid van arlikcl 8 van ãc w,ir;rigt,..1ln¿cr¿aad is korren tcvervallen' Dit artikel u.oa.rzag in cte rnogelíjkheícl onr i,'r ,1" g"ir""rrtelijke uouru""rorJ",.,i,rgvoorschriftelt vatl stedenhourvkundige ãarã, zoals parkeemãrnrs¡r, op fe nemcn. Ingev.lgeartikel 133, eerste lid, var¡ de wcnirigrvet, zoals aii ir to"g"tr"gJ';ng.unrge aflikelxxlll.onder h, van clc Reparariervet [tzK zo t+, trt¡tt, uon, g"uii,t.n-;;;; 
"p 

her tijcrsrip vanirrrvcrkingtrcding van cle ReparatíewatllzK-2}14 ceribestcnrnringrsplan als bcdoeld in clewet ruimtelijke ordening van tocpassirrg is, artikel 8, vijfäe iid,'"ã" de woningrvet cchfervan tocpassirrgtor hct{ijdstip van u,ijzigíng van het t"ri*n,,ni,,grfio,, uunrhet gctríccr. docrruitcrlijk tot I juli 201 8. Nu het be'strrideìr bósluir darceñ ,,nu ig';nä z0l g c, ex rurc gcrrcrstdisnt te lvorclen, is bepalencl wanrìeer hct van toepassing zijncle besternmíngsplan ín rvcrki'gis getreclen.

6'3 ' I¡t dc onclerha vige z'aak was dat véór dc inr.r,crkingtrccling van de Reparatie wet BZ.Kop 29 november 2014. Anclers dan venvecrcler ter zitting ñr"rt gJrt"ra, ka' cle ruimtelijkco¡rderbourving van de oncrerha.vige.omgcvingsvcrgunniñg niet g"erijk rvord.,rr gesterd, ofbeschourvd rvorden als,.een *'iiziging 'iar he-t lr"rienrrnirfiplon]óä t"t"Len1 dat er ten tijrlcvatt lte t beslrcden be sluit nog steeis éen rvetteliik" grn,,oJlug *^ ì,,rn. cle parkeer¡ormen incle Bottrvverorclening. Dit brengt cle rcchthank bii dã inhouããrfr" t*uoraeli,g van císersbcroepsgrond,

6'4' De rechtbank stelt allereerst vast clat r¡iet betrvist is dat cle parkeertrehoelie in debcstaande situatic zes pa.keerpraatsen bedraagt, arsnlede,tut u,rig";,, de in deparkeerbelcidsnota 2006 opgenonìen parkeernornrcr, voor vier appartementen achtparkeerplaatsen boschikbaar dienen tc zijn. vcnveerder hccrr zicl'ai¿us terecht op herstartdpunt gcsteld clat sprake is van ce n úenoclígde toenâme uo,iiru". plaatsen. De rechtbankbetrekt hicrbii tevens clat het oppervlakre van hlt ,nogo.f i trri¡jtrnï¡" bour'tekening) in clenieurve siruarie ca. 98 mr is en dar crit op groncr uun ,rî cirriwi,,t iîcatie 3 r 7, eenparkeerbehoefte vatl ongevee.r 0,6 parkåeiplaats oplcvert. (iclei hierop heeft verrveerder zichnaar het oordeel van de rechtbank itp het siandpurit kunnen ,t.tt"n ã*t vo.r het nragazijn
Seen (]xtra parkecrttornt aangehouclell hocfl te rvorelen. De rcchtbank is van oorclccl datverrveerder zích in rcdelijkhcícl op.het stanclpunt heeft kunnen stellcn clat cleze (exfra)
parke.erplaatsen nieT op eigcn terrei¡l gerealiseercl hocvcn te rvorden. I)c rechtbank befrekthierbij het volgenclc.

6'5' Naar hct oordeel vatt de rcchtbank heefl verrveercler volcloende inzichtclijk genraaktclat in de nodige parkeerruimle n'orcll r'oorzien. Nicl betrvist is clat de parkeergarage va' ¡etstationskrvartier 100 parkeerplaatsen bevat. Verrveerder hceft ter zitting volcl<lendeaannentelijk genraakt dat (indicn nodig) een parkeerarrangenrent uuo, u"rlt parkcerplaatserrbeschikbaar is' llicrtoe ovcrwecgt cle icchth¿ink clat venvJerc'ler terzitiing onbetrvisl hccftgestclcl clat de gcmcente weert cle palkeergarage ex¡rloiteert cn dat aclressen van ¡,orri'genwaarbii, zoals in dit gsval, bervoners nicr i-n aailmerling kornen v.,rri,straat parkeren,.interrrrv.rdcn gecomnruniceercr 
'aar 

het parkcerbedrijf. Dit gãu",,rJ uuk"r. vo.rts hecft
¡relve.erder cr op ge$'ezsn da1 dc ¿ìppartcmentelr <lp korte af'stand van hel treinstation enbushalte.ziin gelegerr. rvaartJoor ¡"i )eer r.vel rrroge lijk is dat dc (toekornstige) bervonershelernaal gsen atrto hebb.en Gelet hierop kan nieì urt 

"..g,i,,n1rì;1";;.r vcrlangt rvorde, cJartrtt reeds op Vtlorhancl acht parkecrarrangernenten ,vordenãlgeslJten, te*vijl nog rrietcluideliik is of de tock'nlstige beuonerivan de appartementen hier r,vcl gcbruik van zulle'maken' De rechtbar¡k betrekt daarbii tevens <iat niet bctrvist is cJat in de Boernlansstraatafzonderlijke parkeerplekken zijn ui ,,g.g*u*n op het trottoir. Nu aa, cle bervoners van de
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appaftementen geen vergttrtrrirtg voor het park,eren op straat zal rvorden afuegeven, valt nie{in te zien dat het bourvpian tot ãen o,',uul'år¿r,o* port 
"*.ari* ,J¡ r*¡¿"n. Indien op ancrereplaatsen dan de aanr{ewezen parkeerplaats"n geparkeercl rvordt, kan eiser l,e*veerderbove¡rtlicn v"rroek"ìl o¡n haridrrave,r! op t* tr"de¡l- Ge ret op het 

'oorgaande 
heeftverlveerdcr in redeliiklreid, mc't.toepasri,rg-uun a,. ikcl 2.5.i0, vierclc lid 

'an 
cleBouwvcrordeníng kunnen afç'ijkerivan 

"iril"r 2.s.30,"",u;;;;rrde rid, van creBourvverordeníng. Het betoog ,luugt niri. 
-.'

7 ' Eiscr heeft voo¡1s betoogd clat op voorhancl niet aanne¡nelijk is clat de afstancl tot deparkccrplaatscn i¡t <Ic o¡rcrrbarc i.tt',*"rg'n.ogç ee'acceplabclc loopafst.nd bcdraagf . r¡rndatdeze arstand r20 meter bedraagr. or, ¡r"'ìtJå ,r";; ;;;;;;ïoi.","du ,n","..
7 "l ' De rechlbank is van oordecl ook dit betoog faalt. De rechtbank overlveegt hierkre datin de cRow publicatie 317 alsu"".p,;;J; loopaistand 

"",i 
a" iurr,.erpraatsen ten opzichrevan de firnctics r00 nleter ir opg"noinr,i. o"," ioopafstand o,nrårï"rrr",. marges die bepaardworden door onder ande¡e: uunt-r"t t 

"t¡H,ã;ã roopåui", ;;k;;;;ning en prijsstering enconctrrrentiekrachr va¡l de alternatieu*n. Nu er.geen vergunning yoor ..straar parkeren, z,alworden afgegeven, hctgeen ten gunste is van eiier. rr,r.riurrn""?rdäz¡ch op goede groncren

:råff#äî:::ïî'"1:il ñi:"r:äi'ïd "on "ng'u* 
er t2lmerer binnen;. ;;s;; ;;;;

8' 'l'ot slot heefl eíser aangevoerd dat de parkeerdruk in zijn staat nu al onacceptabel is.
8' l. De rechtbank overrveegt ctat de bestaande parkeerdruk geen ror kan speren bij debcanttvoordiltg t'an cle u'aug of d" onderlravigcvergunnírrg t"r"îht is verleend. Bij de vraasof *'ordt voorzier ir vordoe-ndc porl,""rs"r"sinheijhoefi ãri""" ."1_ring gehouden tervorden ntet de gev'lgen van hei gebrr;; tr.å de aanvraag op ziet. zie in rieze zí, de

X'¿:,t,,|ä['fi]i;f,i:¿ïäåötuui"."t,top.u,k van de nouã å,iiioã van22mei20r3,

9. I{et beroep is ongegrond.

10. Voor een proceskostenvcrutrdeling bestaat geen aanleíding.
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Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitsp_raak is gedaan door mr. J.M.Ë. Kessels, rechter, in aanrvezigheid van mr. p.M. vanden Brekel, griffier. De beslissing is in her openbaar uitgespr;i;n of"i c ¡unuu, i 2019.

t-

/
griffìer

Afschrift verzonden aan part{jen op: I {, JAl,l ?(Jtg

RechtsmÍddel
Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de dag van verzending daawan hoger beroepworden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraaÈvan de Raad uñ stut". Als hogerberoep_is ingesteld, kan bij de võorzieningrnr"rirtc uun d" rrodb"r*psrechter rvordenverzochr om her treffen van€en voorropile voorziening 

"f 
;"h"ió;effen of wijzigen vaneen trij deze uitspraak getroffen voortoiite voorzieninf. - -r')




