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Onderwerp

Bezwaarschriften tegen verleende omgevingsvergunning voor een perceel gelegen aan de
Penitentenstraat.

Voorstel

1. de bezwaarschriften ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
2. de verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van 10 appartementen en een

parkeergarage op een perceel aan de Penitentenstraat, in stand te laten, met dien
verstande dat in het besluit op bezwaar nader wordt gemotiveerd waarom wordt
afgeweken van de voorgeschreven bouwhoogte;

3. het verzoek om vergoeding van de proceskosten, af te wijzen.

Inleiding

Aan Bouwbedrijven Jongen B.V., Postbus 31007, Landgraaf, is een omgevingsvergunning
verleend voor het bouwen van 10 appaftementen en een parkeergarage op een perceel
gelegen aan de Penitentenstraat. Tegen dit besluit zijn 2 bezwaarschriften ingediend.

In het bezwaar wordt gesteld dat de overschrijding van de toegestane bouwhoogte niet
deugdelijk is gemotiveerd en leidt tot verslechtering van het uitzicht. Tevens is er sprake
van een inbreuk op de privacy waardoor het woongenot wordt ingeperkt. De bouw van de
appartementen leidt ook tot waardevermindering van het pand van één van de
bezwaarmakers.

Beoogd effect/doel

Nemen van een beslissing op de ingediende bezwaarschriften
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Argumenten

1.1 De bezwaarschriften voldoen aan de wetteliike eisen van indiening.

De bezwaarschriften zijn binnen de bezwaaftermijn ingediend. De bezwaarmakers zijn
woonaclrtig in de nabijheid van de te bouwen appartementen'
De bezwaarschriften zijn verder voorzien van de namen en het adres van de indieners, de

dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit en de gronden van bezwaar.

2.1 Er is geen aanleiding de verleende vergunning te herroepen.

Voor het overschrijden van de maximaal toegestane bouwhoogte is gebruik gemaakt van

de in het bestemmingsplan opgenomen mogellJkheld hlervoor met maximaal 10 o/o af te
wijken. In het besluit op bezwaar is deze afwijking nader gemotiveerd'

Mede gelet op de afstanden van de woningen vart bezwaarmakers tot de te bouwen
appartementen, zal van vermindering van woongenot en aantasting van privacy geen sprake
zijn. Voor het gehele bouwvlak is een hoogte van 14 meter toegestaan. Het bouwplan is

gelegen in het stedelijk gebied waar de woningen op korte afstand van elkaar liggen. Een

bepaalde mate van aantasting van privacy is in dat geval onoverkomelijk en dient als

zodanig in een stedelijkc omgeving geaccepteerd te worden en kan worden beschouwd als
behorend tot het normale maatschappelijke risico. Voor eventuele vermogens- en

inkomensschade als gevolg van de verleende vergunning, kan een afzonderlijk verzoek
worden ingediend.

2.2 Er zijn geen weigeringsgronden

De vergunning voldoet aan de geldende regelgeving. Er zijn geen redenen om de
vergunning alsnog te weigeren.

3.1 De verleende vergunning wordt niet herroepen.

Cp gi"ond van de Algemene wet bestuurs¡'echt wordt een proceskcstenve!'goeding uitsluitend
verstrekt als het bestreden besluit wordt herroepen als gevolg van aan uw college te wijten
onrechtmatigheid. Hiervan is geen sprake. De verleende vergunning wordt in stand gelaten.

Kanttekeningen en risico's

Er zijn geen kanttekeningen en / of risico's.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit op de

ingediende bezwaarschriften beroep instellen b¡j de Rechtbank Limburg en de

voorzieni n gen rechter verzoeken een voorlopige voorzien i ng te treffen.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing
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Gommunicatie/ participatie

Brieven en besluit aan belanghebbenden.

Overleg gevoerd met

Intern:

Marian Arts van de afdeling Ruimte en Economie

Extern:

Niet van toepassing.

Bijlagen:

1. Verleende vergunning;
2. Bezwaarschriften;
3. Verslag hoorzitting;
4. Conceptbesluit op bezwaar;
5. Conceptbrieven aan belanghebbenden.
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