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Beroep tegen verlenen omgevingsvergunning Boermansstraat 29 te weert

V A/ ak- Boermansstraat 29
(2)

Geacht college,

Aanleiding

Bij besluit van 29 mei 2018 heeft het colfege van burgemeester en wethouders van de gemeenteweert een omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van een bedrijfspand naar vierappartementen en een magazíjn op het adres plaatselijk bekend Boermansst raat2gin weert,kadastraal bekend gemeente Weert, sectie 5 nummer(s ) SZg2.

Mijn cliënt' , wonende Boermansst raatT6te weert, kan zích daarmee nietverenígen en dient derhafve hierbij dít beroepschrift tíjdig in. Na een korte uíteenzetting van hetprocesverloop en het project volgen de gronden van beroep.

Procesverloop

Met íngang van L maart 2018 heeft de ontwerp omgevingsvergunning ,,Boermanss 
traal29,, ,Weertmet bijbehorende stukken voor een ieder ter ínzage gelegen. Gedurende een termijn van 6 weken,derhalve tot en met 11 april 2018, was het mogelijk om schrífteliik of mondelíng zíenswíjzen tegenhet voornemen kenbaar te maken.

Bij brief van 9 april 2018 heeft míjn cfiênt van deze mogelijkheid gebruik gemaakt door pro-forma zíjnzienswijze kenbaar te maken met het verzoek om een nadere termíjn om de gronden van zijnzienswijzen aan te vullen' Bij brief van 11april2018 ís mijn clíënt ín de gelegenheid gesteld omuiterlijk 25 april 2018 de gronden van zijn zíenswijzen aan te vuilen. Bij bríef van 23 aprir 201g zijn degronden van de zienswijzen ingediend.

engekom tsestuursrech
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Bíj besluit van 29 mei 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Weert omgevíngsvergunning verleend voor het verbouwen van een bedrijfspand naar víer
appartementen en een magazijn, gelegen aan de Boermansstraat2g in Weert. ln de door mijn cliënt
ingediende zienswijzen is geen aanleiding gevonden tot aanpassing van de ontwerp
omgevingsvergunn ing.

Omschrijving project

Het project voorziet ¡n het verbouwen van een bedrijfspand, dat bestaat uit een magazíjn met klein
winkelpand, naar vier appartementen. Een klein deef van het bestaande magazijn wordt
gehandhaafd en staat ten dienste van het aan de overzijde van de straat gelegen bedrijf ,De

Tapijtkoning'. Het bouwplan voorziet níet in parkeerplaatsen op het eigen perceel.

Het project is op onderdelen ín strijd met het bestemmingsplan "Binnenstad 2009,,. De
omgevíngsvergunning kan daarmee slechts worden verleend met toepassing van artíkel 2.12, eerste
lid, onder a onder 3 van de wet algemene bepalingen r:lmgevingsrecht (hierna: Wabo). Hierop is dc
uitgebreide voorbereidingsprocedure van artikel 3.10 van de Wabo van toepassíng. Gelet op de te
volgen procedure díent de mot¡vering van het besluit voorzien te zijn van goede ruimtelijke
onderbouwing.

Client wijst er op dat hij reeds in de bestaande situatie hinder ondervíndt van het parkeren voor, dan
wel in de directe nabijheid van, zijn woning. Met de toevoegíng van vier appartementen in een
(voormalig) bedrijfspand, vreest hij voor een overspannen verkeer- en parkeersituatie.

Deze vrees is met het verfenen van de omgevingsvergunning en het passeren van de tegen de
ontwerp omgevingsvergunning ingedíende zienswijzen niet weggenomen. Dat vormt voor cliënt
reden om beroep aan te tekenen tegen de verleende omgevingsvergunning voor de "Boermansstraat
29" te Weert. Een kopie van de zienswijzen voeg ik hierbij. lk verzoek u deze zienswijzen als hier
herhaald en íngelast te beschouwen.

Gronden van beroep

Amgevingsvergunning en strijd met de Bouwverordening
lngevolge artikel 2.53a, eerste lid, van de Bouwverordening weert 2012 (hierna: de
bouwverordening) moet, indien de omvang of de bestemming van een gebouw daartoe aanleiding
geeft, ten behoeve van het parkeren of stallen van auto's in voldoende mate ruimte zijn aangebracht
ín, op of onder het gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw
behoort.
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Deze ruimte mag niet overbemeten zijn, gelet op het gebruík of de bewoning van het gebouw,
waarbij rekeníng moet worden gehouden met de eventuele bereikbaarheid per openbaar vervoer.

lngevolge artikel 2'53a, derde líd, moet, indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft toteen te verwachten behoefte aan ruimte voor het faden en lossen van goederen, in deze behoefte involdoende mate zijn voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde
terrein dat bij dat gebouw behoort.

lngevolge artikel 2'5'30, vierde lid, onder b, kan het bevoegd gezag omgevingsvergunning verlenen inafwíjking van het bepaalde in het eerste en derde lid voor zover op andere wíjze in de nodigeparkeer- of stailingsruimte, dan wel laad- of losruimte wordt voorzien.

op 28 juni 2006 is de Parkeerbeleidsnota 2006 weert vastgesterd. Daarin ís als uitgangsprincipe
vastgelegd dat parkeren zoveel mogelijk díent te geschíeden op eígen terrein.

om ervoor te zorgen dat de parkeerbalans behouden wordt, is het ingevolge voornoemde nota bijherontwikkelíng/nieuwbouwprojecten noodzakelijk een adequate parkeernorm te gebruiken. DeParkeerbeleidsnota 2006 weert hanteert voor appartementen de norm van 2,0{parkeerplaatsen)
per appartement.

ln het ontwerpbesluit noch de daarbij behorende planstukken werd ínzichtelijk gemaakt hoeveelparkeerplaatsen het bouwplan genereert.

ln de verleende omgevingsvergunning wordt aangegeven dat op basís van de parkeerbeleidsnota
2006 voor het oprichten van 4 appartementen in totaal 8 parkeerplaatsen beschikbaar moeten zijn.Daarna wordt er een vergelíjking gemaakt met de parkeerbehoefte in de oude sítuatíe, waarbij hetpand aan de Boermansstraat 29-31 te weert gebruíkt werd als magazijn, kantoor en showroom. Aande hand van de cRow normen wordt geconcludeerd dat er in de bestaande situatie sprake is van
een parkeerbehoefte van 6 parkeerplaatsen' De níeuwe parkeerbehoefte, zo betoogt het college vanburgemeester en wethouders, wijkt daarmee slechts 2 parkeerplaatsen af van de bestaande
pa rkeerbehoefte.

Het college gaat daarbij echter, zoals ook reeds in de zienswíjzen van 23 april 201g is aangegeven,
ten onrechte voorbíj aan het gegeven dat een deel van het bestaande magazíjn gehandhaafd blijft.Het bouwplan' waaryoor omgevingsvergunning ís verleend, voorzíet zowel op de begane grond alsop de verdieping in magazíjnruimte. ook ten behoeve van deze functie, waarbij sprake zal zijn vanhet faden en rossen van goederen, zar behoefte zijn aan parkeerruimte.
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Het college heeft in het bestreden besluit niet inzichtelijk gemaakt welke parkeerbehoefte daaruit
voorwloeit. Daarmee kan niet worden volgehouden dat voor het project, waarvoor
omgevingsvergunníng is verleend, in totaal I parkeerplaatsen beschikbaar moeten zijn.

Bovendien kan cliênt zich niet vinden in de kwalificatie die het college van burgemeester en
wethouders verbindt aan de extra parkeerbehoefte die voortvloeit uit het project. Dat de nieuwe
parkeerbehoefte, wat daarvan ookzii, "slechts" 2 parkeerplaatsen afwijkt van de bestaande
parkeerbehoefte, maakt nog níet dat daarbij sprake ís van een marginale toename.

Gelet op de al bestaande parkeerdruk in de Boermansstraat, alwaar cliënt woonachtig is, ís een extraparkeerbehoefte van 2 parkeerplaatsen -en mogelijk zelfs 3 parkeerplaatsen, zoals híervoor betoogd-
verhoudingsgewíjs een toename 33,3 % danwel 50%. Dat klemt eens te meer nu het project niet
voorziet in parkeerplaatsen op eígen terrein en daarmee elders zar moeten worden voorzien in de
voor het project benodígde parkeerplaatsen.

ln dat licht bevreemdt het, zoals ook eerder aangegeven ín de zienswijzen, dat het college heeft
nagelaten een parkeeronderzoek uit te voeren, waaruit volgt of elders voldoende parkeerplaatsen
aanwezig zijn' ook in deze fase van de procedure ontbreekt een parkeeronderzoek. Gelet daarop
heeft het college bij het bestreden besluit in zoverre onvoldoende de bij het nemen van een besluit
te betrachten zorgvuldigheid in acht genomen, waarmee stríjd ontstaat met het bepaatde in artikel
3:2 van de Algemene wet bestuursrecht.

op pagina 14 van de ruimtelijke onderbouwíng van 8 februa ri 2at4wordt volstaan met de
opmerkÍng dat het parkeren ten behoeve van de toekomstige functie (bezoekers) zal plaatsvinden in
de parkeergarage van het stationskwartÍer en tevens binnen de openbare parkeervoorzíeningen in
de omgeving' Huurders die over een auto beschikken, zo vervolgt de ruimtelijke onderbouwing,
dienen hiertoe vergunning bij de gemeente te kopen voor de parkeergarage.

op pagina 4 van de verleende omgevingsvergunning van 29 mei 201g wordt weliswaar aangegeven
dat aangetoond díent te worden dat aan de parkeernormen voldaan kan worden, maar het
bestreden besluít ontbeert in dat opzicht een draagkrachtige motiveríng.

ln het bestreden besruit wordt vorstaan met de navolgende passage:
"verder wardt overwogen dat in de parkeergorage het Stationskwartier 700 parkeerplaatsen
beschíkbaar ziin' Hiervoor ís een parkeerarrangement beschikbaar. Adressen van woníngen waorbij
de bewoners niet in aanmerking komen voor strãotporkeren (porkeerabonnement) worden intern
gecommuníceerd noar het parkeerbedríif. Dit is inmiddets op meer proatsen het geval. Tevens bestoat
de mogeliikheid om partículier porkeerplaatsen te huren op een afstand van ca. 75 m (achterterrein
Boermansstroat 138-27). Er wordt doarmee ruim voldaan aon de porkeernormen,,.
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client ís zich bewust van het feit dat voor het opvangen van de parkeervraag gebruik mag wordengemaakt van reeds bestaande openbare parkeerplaatsen.

Het is dan echter wel zo dat aangetoond zal moeten worden dat deze parkeerplaatsen, ín deopenbare ruimte of in een (openbare) parkeergarage, ook daadwerkelijk beschikbaar zijn. Dat volgtuit vaste jurísprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van state, zie onder meerde uitspraak van 9 september 2015, ECL|:NL:RVS:zar5:2go9 die van r.g maart 20r.5,
ECLI:NL:RVS:2o75: g14 en die van 12 aprir 2017, ECL|:NL:RVS:2017:1036.

Daarnaast is het ingevolge vaste jurísprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak zo dat eenredelijke uítleg van artikel 2.5.30 van de bouwverordening met zích brengt dat voldoende
aannemelijk moet zijn dat de benodigde parkeerplaatsen uiterrijk ten tijde van de íngebruíknemíngvan het bouwwerk beschikbaar zullen zijn, zîe onder meer de uitspraak van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State van 23 apríl 2003, ECLI:NL:RVS:2003: AF762g.

Met betrekking tot het onderhavige bouwplan is echter onvoldoende inzíchtelijk gemaakt en níetgewaarborgd dat deze parkeerplaatsen in de parkeergarage van het stationskwartíer en departicul¡ere parkeerplaats beschikbaar (zullen) zijn en gebruíkt {zulten) gaan worden door dehuurders van de appartementen. Een enkefe overweging ín de ruimtelijke onderbouwing ís daarvoorin ieder geval onvoldoende' Hetzelfde heeft te gelden voor de (ampele) motíveríng op dit onderdeelvan de omgevÍngsvergunning.

Het achterterreín van Boermansstraat 739-27 te weert, alwaar volgens de opgave van het collegevan burgemeester en wethouders de mogelíjkheíd bestaat om particulier parkeerplaatsen te huren,behoort in eigendom toe aan Koppen Bouw B.v. te weert dan wel in prívé aan de eigenaar, de heerKoppen' Navraag leert dat er geen bereidheíd bestaat deze gronden in eigendom over te dragen danwel te verhuren voor het reariseren van parkeerpraatsen ten behoeve van het
appartementencomplex aan de Boermansstraat te Weert.

Nu de mogelíjkheid ontbreekt om op deze locatíe parkeerplaatsen te huren voor het
appartementencomplex, kunnen deze parkeerplaatsen níet worden toegerekend aan het bouwplan.

ln dat licht bezien kon het college van burgemeester en wethouders derhalve níet toekomen aan demogelijkheid van ontheffing zoals bedoeld in het vierde lid van artíkel2.5.30 van de
Bouwverordening weert 2a12, nu vaststaat dat niet "op andere wíjze in de nodige parkeer- ofstallingsruimte, dan wel laad- of losruimte voorzien". Het bouwplan voldoet daarmee niet aan hetgestelde in de Bouwverordening.
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Hetzelfde heeft te gelden voor wat betreft het parkeren in de parkeergarage van het
Stationskwartíer.

client erkent dat ook op "andere wijze ín de nodige parkeerruímte kan worden voorzien,,,
bíjvoorbeeld door het sluiten van een koopovereenkomst voor het benodígd aantal parkeerplaatsen
ín een parkeergarage of van een contract voor het afnemen van parkeerkaarten voor een
parkeergarage in de directe omgevíng van het bouwplan. Dat volgt uit vaste jurisprudentíe van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van state, zie onder meer de uitspraak van 22april 2009,
ECLI:NL:RV5:2009:811825. De sítuatie die zich ín voornoemde uítspraak voordeed, is híer níet aan deorde.

Er ís geen koopovereenkomst beschikbaar noch ís anderszins een overeenkomst overgefegd waaruit
blíjkt dat de bewoners van het appartementencomplex een parkeerarrangement hebben afgesloten
Vôôr hÂt nsrbaran i¡-^ L,,á ..^^a..i-- - !È's¡ '\!'¡ L¡'¡ Yq" rruÍr vuef tulËef I ln oe parKeergarage van hgt statíonskwartíer.

De door het college in de verleende omgevingsvergunning aangegeven beschikbaarheid van eenparkeerarrangement is daartoe volstrekt onvoldoende. Níet duidelíjk is of en onder welke
voorwaarden geparkeerd kan worden in de parkeergarage van het stationskwartier in weert.

Gelet hierop moet geconcludeerd worden dat in het bestreden besluit van 2g mei 201g onvoldoende
is gemotiveerd waarom ontheffíng kon worden verleend van het bepaalde in artikel 2.5.30, eerste
líd, van de Bouwverordening.

Daarnaast is het zo dat, voor zover al geparkeerd gaat worden in de openbare parkeergarage,
hetgeen niet aannemelíjk is, de loopafstand van de íngang van de appartementen tot de ingang van
de parkeerplaatsen meer dan 100 meter bedraagt. Nu de parkeerbeleidsnota 2006 daarin níet
voorzíet, díent voor het bepalen van een acceptabele loopafstand teruggevalfen te worden op
algemeen aanvaarde parkeerkencijfers.

volgens publicatie 317, de Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie (hierna: de publicatie), van
centrum voor Regelgeving en onderzoek in de Grond-, water- en wegenbouw en verkeerstechniek
(hierna: cRow) geldt in dat geval als acceptabele loopafstand tussen de hoofdfunctie wonen en eenparkeerplaats een afstand van 100 meter. op voorhand ís dan ook níet aannemelíjk dat de afstand
tot de parkeerplaatsen in de openbare parkeergarage ín dit geval als acceptabele loopafstand heeft
te gelden. Daaraan doet niet af dat een concurrerend alternatief ontbreekt.

renslotte ontbreken ín de omgevingsvergunning nadere voorschriften voor wat betreft de
stríjdígheid van het bouwplan met het bepaalde in artikel 2.5.30 van de bouwverordening.

I
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Er wordt zelfs ín het geheel niet aangegeven dat voor het project ontheffing wordt verleend van hetbepaalde ín artikel 2'5'30 van de bouwverordening, hetgeen díent te worden aangemerkt als eenformeel gebrek dat aan de omgevíngsvergunning kleeft.

Gelet op het bovenstaande komt mijn client tot de vaststelling dat bij de beoordelíng van deruimtel¡jke aanvaardbaarheid van de voorziene ontwikkeling in de ruímtelíjke onderbouwing
onvoldoende rekening ís gehouden met de parkeerproblematíek ter plaatse. Het bouwplan getuígtdan ook niet van een goede ruímtelijke onderbouwing en kan daarmee niet als basis dienen voor deverlee nde omgevíngsvergun ning.

O ntbreke n vo n een be I a n gen afweg i n g
Het bouwplan en de omgevingsvergunning teiden tot een onaanvaardbare parkeerhinder in deomgeving van het plangebied en de woníng van mijn client in het bíjzonder.

uít de verleende omgevíngsvergunning en de daarbij behorende planstukken blijkt niet of en opwelke wíjze de belangen van mijn clíent zijn af- en meegewogen. Dat klemt eens te meer nu inhoofdstuk 5 van de ruimtelijke onderbouwíng wordt overwogen dat tegen de voorgenomen
ruimtelijke ontwikkelíng geen bezwaren bestaan vanuit ruimtelíjk en stedenbouwkundig oogpunt enop grond daarvan wordt geconcludeerd dat de realisatie van de voorgenomen ontwikkering níetbezwaarlijk is.

ln deze situatie is sprake van een besluÍt tot afwíiken van het bestemmingsplan, met vergaandeimplicaties voor mijn client, zodat het op de weg van het college van burgemeester en wethoudershad gelegen de parkeerproblematíek ook over de band van de te verrichten belangenafweging bij debesluitvorming te betrekken' Het bestreden besluit ontbeert een {zorgvuldige) belangenafweging. Deomgevingsvergunníng is dan ook verleend in strijd met het bepaalde ín artikef 3:4 van de Algemenewet bestuursrecht' De belangen van míjn cliënt zíjn Ín het geheel niet meegenomen en afgewogen.

Conclusie

op grond van het bovenstaande concludeer ík dat het project níet getuigt van een goede ruímtelijkeordening' De omgevíngsvergunning is verleende ¡n strüd met het bepaalde in artikel 3:2, 3:4 en 3:47van de Algemene wet bestuursrecht en artíkel 2.5.30 van de Bouwverordeníng en kan derhalve nietín stand blijven.

lk verzoek uw Rechtbank dan ook het beroep gegrond te verkraren en de bestreden
orngevingsvergunning te vernietigen, onder vergoeding van de kosten zoals gemaakt in dezeberoepsprocedure.
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