
GEMEENTE vtlE E RT

Besluit op de ingediende bezwaarschriften tegen het besluit van het college van
burgemeester en wethouders van 2 oktober 2O19 waarbij aan Bouwbedrijven Jongen
B.V.' Postbus 31OO7, Landgraaf, een omgevingsvergunning is verleend voor het
bouwen van 1O appartementen en een parkeergarage op een perceel gelegen aan de
Penitentenstraat 17 BLr L7 Bzt t7 B,3, L7 CL, t7 Czt L7 C3, L7 DL, L7 Ír2,17 D3 en 17
E.

Besluit

Burgemeester en Wethouders van Weert besluiten

1. het door , Weert en het door ARAG SE
Nederland, namens  Weert, ingediende
bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;

2. het besluit van 2 oktober 2019 waarbij aan Bouwbedrijven Jongen 8.V., Postbus 31007,
Landgraaf, een omgevingsvergunning is verleend voor het bouwen van 10 appartementen
en een parkeergarage op een perceel gelegen aan de Penitentenstraat 17 Bt, L7 B.2, L7 B.3,
t7 Ct, L7 C2, L7 C3, L7 DL, L7 D2, L7 D3 en 17 E, 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 door ARAG SE Nederland, namens Weert,
ingediende verzoek om vergoeding van de kosten in het kader van de behandeling van het
bezwaar, af te wijzen.

Hierbij zijn de volgende overwegingen betrokken.

Processuele overwegingen

Verleende omgevi ngsvergu nning

Door Bouwbedrijven Jongen 8.V., Postbus 31007, Landgraaf, is op 12 juli 2019 een aanvraag
om omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van 10 appartementen en een
parkeergarage op een perceel gelegen aan de Penitentenstraat 17 BL, L7 B.2, L7 B.3, L7 CL, 17
C2, L7 C3, 17 DL, L7 D2, L7 D3 en 17 E. Het college heeft op 2 oktober 2019 besloten de
gevraagde vergunning te verlenen.

Bij brief van (eveneens) 2 oktober 2019 is dit besluit aan Bouwbedrijven Jongen B.V. (hierna
te noemen: vergunninghoudster) bekend gemaakt.

Bezwaarschriften

Bij (ingekomen) brief van 6 november 2019 is door -
, Weert (hierna te noemen: reclamant 1) een bezwaarschrift ingediend tegen het besluitvan

2 oktober 2019.

Bij (ingekomen) brief van 6 november 2019 is door ARAG SE Nederland, namens 
Weert (hierna te noemen: reclamant 2) een pro forma

bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van 2 oktober 2019.



Bij brief van 14 november 2019 is reclamant 2 in de gelegenheid gesteld binnen drie weken

na dagtekening van deze brief het bezwaarschrift aan te vullen.

Bij (ingekomen) brief van 2 december 2019 zijn namens reclamant 2 de gronden van bezwaar

ingediend.

Verdaging

Bij brief van 9 december 2019 is de beslissing op de ingediende bezwaarschriften met ingang

van 25 december 2019 (voor reclamant 1) en met ingang van 12 januari 2020 (voor reclamant

2) voor ten hoogste zes weken verdaagd.

Hoorzitting

Op 8 januari 2O2O heeft een hoorzitting plaatsgevonden tot het horen van belanghebbenden.
Het gestelde in de bezwaarschriften, het verslag van de hoorzitting en de reactie hierop van

reclamant 2 en van vergunninghoudster maken onderdeel uit van de overwegingen van het

hier aan de orde zijnde besluit.

Ontvankelijkhcid

Ingevolge artikel 8:1van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen een

besluit beroep instellen bij de rechtbank.

Op grond van artikel 7:Lvan de Algemene wet bestuursrecht dient degene aan wie dit recht

is toegekend alvorens beroep in te stellen tegen dat besluit bezwaar te maken. Van die

mogelijkheid is door reclamant 1 en reclamant 2 (hierna gezamenlijk te noemen: reclamanten)
gebruik gemaakt.

O n tva n kel ij kh ei d recl a m a nte n

Voor wat betreft de vraag of reclamanten als belanghebbenden in de zin van artikel l:2,lid L
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onder belanghebbende als bedoeld in dit artikel wordt verstaan degene wiens belang

rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Uit jurisprudentie blijkt dat hiervan sprake is als een

bezwaarmaker een voldoende objectief en actueel, eigen en persoonlijk belang heeft dat hem

in voldoende mate onderscheidt van anderen en dat rechtstreeks geraakt wordt door het
besluit.

Het college overweegt dat het belang van reclamanten rechtstrccks betrokken is bij het aan

de orde zijnde besluit. Dit besluit heeft betrekking op een perceel dat omsloten wordt door de

Industriekade en de Penitentenstraat. Reclamanten zijn woonachtig in de nabije omgeving van

deze locatie, reclamant 1 is eigenaar van de woning , reclamant 2 is
eigenaar van het appartement  en reclamanten hebben vanuit hun

woning c.q. appartement zicht op de bouwlocatie. Reclamanten kunnen dan ook als

belanghebbenden in de zin van artikel t:2,lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht worden

aangemerkt.

De bezwaarschriften voldoen verderaan artikel 6:5, lid l van de Algemene wet bestuursrecht.
De bezwaarschriften zijn voorzien van de naam en het adres van de indieners, de dagtekening,
aan nmcrhriirrinn van hef hpqluit wãârteoen de bezwaren ziin oericht en de oronden van het

bezwaar.
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Het besluit waartegen de bezwaarschriften zich richten is op 2 oktober 2019 genomen en
(eveneens) verzonden op 2 oktober 2019. De (pro forma) bezwaarschriften, ontvangen op 6
november 20t9, zijn binnen de termijn, voortvloeiend uit de artikelen 6:7 en 6:8 van de
Algemene wet bestuursrecht, ingediend. Ook de namens reclamant 2 ingediende brief van 2
december 2019, waarbij de gronden van bezwaar zijn ingediend, is binnen de daartoe gestelde
termijn ontvangen.

Nu de bezwaarschriften tijdig zijn ingediend, reclamanten als belanghebbenden kunnen
worden aangemerkt en ook aan de overige wettelijke vereisten voor het indienen van een
bezwaarschrift is voldaan, zijn de bezwaarschriften ontvankelijk.

Inhoud bezwaarschrift reclamant 1

Reclamant 1 is met zijn gezin woonachtig aan d . Deze woning ligt pal
tegenover de Mouttoren waarlangs de appaftementen gebouwd zullen worden.

Tijdens de informatieavonden die de gemeente over het project Park Zuytwillemsvaert heeft
gehouden, heeft reclamant 1 steeds aangegeven tegen de mogelijke hoogbouw tegenover zijn
woning te zijn. Dit beperkt niet alleen zijn uitzicht maar is vooral een inbreuk op zijn privacy.
Hierdoor wordt het woongenot van reclamant 1 en zijn gezin danig ingeperkt.

Inhoud bezwaarschrift reclamant 2

Overschrijdi ng toegesta ne bouwhoogte

Op grond van het bestemmingsplan "Wefthaboulevard" mag de maximale bouwhoogte ter
plaatse niet meer bedragen dan 14 meter. Het vergunde appartementencomplex zal op
bepaalde plekken echter 15,30 meter hoog zijn. De maximum bouwhoogte wordt hiermee op
substantiële wijze overschreden. Een overschrijding van maar liefst 1,30 meter kan op geen
enkele wijze als gering worden aangemerkt.

Het college heeft ten onrechte gemeend een beroep te kunnen doen op artikel 11.1 aanhef en
onder a van voornoemd bestemmingsplan. Krachtens deze binnenplanse
afwijkingsbevoegdheid kan met ten hoogste 107o worden afgeweken van de voorgeschreven
maximale bouwhoogte. Echter wordt verderop in artikel 11.3 bepaald dat deze afwijking
slechts mag worden verleend indien hierdoor 'geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken'.

Onevenredige afbreuk aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden
en bouwwerken

Het college is ten onrechte tot de conclusie gekomen dat het verlenen van de
omgevingsvergunning, ondanks de overschrijding van de maximale bouwhoogte, geen afbreuk
zou doen aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken. In
het bijzonder met betrekking tot het appartement van reclamant 2, dat in de nabijheid van
het vergunde appartementencomplex is gelegen en deze overschrijding zal leiden tot een
onevenredige aantasting van zijn woon- en leefklimaat. Door de overschrijding van de
maximale bouwhoogte, wordt het namelijk mogelijk om een extra bouwlaag te bouwen.
Hierdoor zal het appartementencomplex uit 5 bouwlagen gaan bestaan. indien de op basis van
het geldende bestemmingsplan voorgeschreven maximale bouwhoogte van 14 meter zou
worden aangehouden, zou het niet zijn toegestaan om deze vijfde bouwlaag te construeren.
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Met de bouw van deze extra bouwlaag wordt, in tegenstelling wat hieromtrent in het primaire

besluit wordt beweerd, een onevenredige afbreuk gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van

reclamant 2, waardoor artikel 11.1 van het bestemmingsplan "Werthaboulevard" niet had

mogen worden ingeroepen en dus niet had mogen worden afgeweken van de voorgeschreven

bouwhoogte.

Verslechtering van het uitzicht.

Door de bouw van de vijfde bouwlaag wordt het uitzicht van reclamant 2 verder verslechterd.

De omvang van het vergunde appartementencomplex met een maximale hoogte van 15,30

meter, maakt dat het zicht dat reclamant 2 tot op heden nog heeft op het kanaal grotendeels

wordt ontnomen. Zowel vanuit het appartement als vanaf het dakterras van reclamant 2 wordt
het mooie uitzicht op de Zuid-Willemsvaart vervangen door een direct zicht op het omvangriJke

appartementencom plex.

Duidelijk moge zijn dat dit bezwaarschrift enkel ziet op de hoogteoverschrijding van 1,30

meter. Het gegeven dat reclamant 2 woonachtig is op de 3e verdieping maakt dat de bouw

van een vijfde bouwlaag in het bijzonder nadelig is voor hem. De overschrijding leidt namelijk

voor reclamant 2 tot een relatief ernstigere verslechtering van het uitzicht, dan voor de

bewoners van lager gelegen woningen en appartementen. Op grond hiervan zouden juist zijn

belangen extra zwaar dienen te wegen bij de beoordeling van de toepassing van de

binnenplanse afwijkingsregel. Het is juist reclamant 2 die gezlen de sltuering van zijn

appartement, het grootste verlies van uitzicht te vrezen heeft.

Bij de totstandkoming van het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning, lijkt deze

aantasting van het woon- en leefklimaat echter op geen enkele wijze bij de belangenafweging

te zijn meegewogen. lndien deze belangen wel zijn meegewogen, heeft het college op geen

enkele wijze gemotiveerd waarom het verlies van uitzicht in dit geval opzij geschoven mocht

worden. De verslechtering van het uitzicht van reclamant 2 maakt dat niet gesteld kon worden,

dat de overschrijding van de bouwhoogte geen onevenredige afbreuk doet aan de

gebruiksmogelijkheden van omwonenden.

Aantasting privacy

Naast een verlies van uitzicht, is er nog een aspect dat het college ten onrechte niet heeft

meegewogen met zijn beslissing. De privacy van reclamant 2 zal namellJk in onevenredige

mate worden aangetast door de overschrijding van de maximale bouwhoogte. Zijn
appartement is in de directe nabijheid van de vijfde bouwlaag van het vergunde

appartementencomplex gelegen. Op basis van de bouwtekeningen kan worden geconcludeerd

dat de vijfdè bouwlãâg âân de achterzijde zowel twee ramen als een gehecl dakterras zal

bevatten. Van hieruit zal direct kunnen worden uitgekeken op het appartement van reclamant

2. Hierdoor is een onacceptabele inkijk in zijn woonkamer, zijn slaapkamer en zijn dakterras

te vrezen. Nu reclamant 2 woonachtig is op de derde verdieping wordt juist door de vijfde
bouwlaag een inkijk in zijn appartement mogelijk gemaakt, hetgeen een evidente en

onevenredige aantasting van zijn privacy ten gevolg heeft. Hier lijkt bij de belangenafweging

en bij de beoordeling van het criterium van artikel 11.3 van het bestemmingsplan, geen enkele

rekening mee te zijn gehouden. De bewoners van het appartement op de vierde verdieping

van het nieuwe appartementencomplex zullen vrij zicht hebben op het appartement van

reclamant 2. Hierdoor worden de gebruiksmogelijkheden van reclamant 2 op onevenredige

wijze aangetast, waardoor het college niet had mogen besluiten over te gaan tot toepassing

van artikel 11.1van het bestemmingsplan. Uit de mot¡vering kan op geen enkele wijze worden

afgeleid in hoeverre deze bescherming van de privacy van omwonenden een rol hebben

gespeeld en op grond waarvan desalniettemin aan dit zwaarwegende belang voorbij is gegaan.

4



Gebrekkige motivering college

Als motivering voor de beslissing om af te wijken van de voorgeschreven maximale
bouwhoogte, lijkt het college een beroep te doen op de reeds aanwezige Mouttoren. H¡ertoe
wordt gesteld dat de direct aansluitende Mouttoren een hoogte heeft van 25,50 meter,
aangemerkt kan worden als een beeldbepalend element én maatgevend is aan de
Werthaboulevard. Op basis hiervan meent het college te mogen beweren dat het feit dat de
Mouttoren aanzienlijk hoger is dan het appartementencomplex en een beeldbepalend element
is, maakt dat géén onevenredige afbreuk van de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende
gronden en bouwwerken plaatsvindt. Deze onderbouwing kan de hieruit afgeleide conclusie op
geen enkele manier dragen. Zo wordt met deze motivering in zijn geheel geen recht gedaan
aan bovengenoemde zwaarwegende bezwaren. De Mouttoren is weliswaar hoger dan het
appartementencomplex, maar juist het oppervlakte van het vergunde gebouw zorgt voor een
groter verlies van uitzicht. En de aanwezigheid van de Mouttoren sluit niet uit dat de vijfde
bouwlaag alsnog een onevenredige verslechtering van het uitzicht veroorzaakt.

Kijkende naar de eerder vastgestelde substantiële aantasting van de privacy, speelt de
Mouttoren in zijn geheel geen rol van betekenis. Nu deze toren vrijwel geen gebruiksfunctie
meer heeft, veroorzaakt de aanwezigheid hiervan weinig tot geen inkijk in het appaftement
van reclamant 2. Dit verlaten gebouw is op dit gebied op geen enkele wijze te vergelijken met
de extra bouwlaag op het appartementencomplex, die bewoond zal worden. De motivering die
in het bestreden besluit wordt gebezigd, is dus onvoldoende om te kunnen beweren dat géén
onevenredige afbreuk plaatsvindt aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende
gronden en bouwwerken.

Conclusie

Nu niet is gemotiveerd op grond waarvan geen onevenredige afbreuk in de zin van artikel 11.3
te vrezen is, had de afwijkingsregelvan artikel 11.1, aanhef en ondera niettoegepast mogen
worden. Gezien de zwaarwegende belangen op het gebied van uitzicht en privacy zal de
overschrijding van de maximale bouwhoogte een onevenredige afbreuk doen aan de
gebruiksmogelijkheden van reclamant 2. Op basis hiervan mocht niet dus niet worden
overgegaan tot het verlenen van de omgevingsvergunning voor het gebruik van bouwwerken
in strijd met het bestemmingsplan "Werthaboulevard".

Verzoek

Reclamant 2 verzoekt zijn bezwaarschrift gegrond te verklaren, het bestreden besluit in te
trekken dan wel te herroepen en de kosten in het kader van de behandeling van het
bezwaarschrift te vergoeden.

Inhoudelijke overwegingen ten aanzien van het bezwaarschrift

Beschrijvi ng ingediend bouwplan

Op het terrein waar de onderhavige appartementen met parkeergarage worden gerealiseerd,
was voorheen een tennishal gelegen. Op dit terrein bevindt zich tevens de Mouttoren van de
voormalige Werthabrouwerij. Na jaren van dreigende sloop is het gelukt om een nieuwe functie
te vinden voor de Mouttoren aan de Werthaboulevard waardoor dit laatste restant van de
voormalige Werthabrouwerij het historische industriële verleden van Weert levend houdt. Het
nieuw te bouwen appartementengebouw omarmt als het ware de Mouttoren. Tezamen gaan
de twee gebouwen één geheel vormen zoals ook in het verleden de Mouttoren onderdeel was
van een industrieel complex.
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Het plan voor het appartementengebouw bestaat uit appartementen aan weerszijde van de

Mouttoren die aan de zuidoostzijde met elkaar verbonden zijn via de centrale ruimte met

trappen, lift en gang. Aan de zuidwestzijde van de Mouttoren komt 1 appattement per laag

verdeeld over 3 lagen. De appartementen liggen aan deze zijde bovenop een plint met

bergingen. Ten noordoosten van de Mouttoren zijrr 4lagert lnel appa]tementen voorzien boven

de begane grond met 10 parkeerplaatsen. Hier hebben de 1e, 2e en 3e verdieping ieder 2

appartementen per laag, 1 aan de zijde van de Zuid-Willemsvaaft en 1 uitkijkend op het groene

plein aan de zuidzijde. De 4e verdieping heeft één penthouse met dakterras. De identiteit van

het appaftementengebouw wordt grotendeels bepaald door witte horizontale
aluminiumcomposietbanden. De gevels zijn grijs pleisterwerk. De ramen zijn verticaal
georiënteerd en gestrooid over de gevel. Door uitstekende balkons en terug liggende loggia's
is een speels beeld met wisselende diepte ontstaan.

Bestemmingsplan

Volgens het geldende bestemmingsplan "Werthaboulevard" ligt ter plaatse van het bouwplan

de bestemming "Wonen" en de gebiedsaanduiding "vrijwaringszone - molenbiotoop". Het

bestemmingsplan is door de gemeenteraad op 14 november 2018 vastgesteld en is op 4
januari 2019 onherroepelijk geworden.

De voor "Wonen" aangewezen gronden zijn ingevolge artikel 5.1.1. van de regels van dit
bestemmingsplan bestemd voor:

a. wonen met de daarbij behorende tuinen en erven;
b. het uitoefenen van maatschappelijke doeleinden, uitsluitend ter plaatse van de specifieke

bouwaanduiding - specifieke bouwregeling

een en ander met de daarbij behorende voorzieningen

In artikel 5.2.2., onder f. van de regels is opgenomen dat de bouwhoogte niet meer mag

bedragen dan de aangegeven bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'maximale
bouwhoogte (m)".

Ter plaatse van de aanduiding "maximale bouwhoogte (m)" geldt een maximum bouwhoogte
van 14 meter.

Ingevolge het bepaalde in artikel 10.1.1. van de regels zijn ter plaatse van de aanduiding
"vrijwaringszone - molenbiotoop" de gronden mede bedoeld als molenbiotoop.

In artikel 10.1.2. van de regels is opgenomen dat - ongeacht hetgeen in de regels voor de op

deze gronden rustende bestemming is bepaald - er ter plaatse van de aanduiding

'vrijwaringszone - molenbiotoop' niet mag worden gebouwd dan wel geen hoog opgaand groen

/ hoge bomen mogen worden geplant voor zover de windvang van de molen daardoor in

onevenredige mate wordt aangetast.

Uitgangspunt hierbij is dat de optimale windvang tot maximaal 5olo mag worden beperkt. Voor

de bepaling van de hierbij toegestane bouwhoogten / hoogten van hoog opgaand groen /
hoogte van bomen worden de formules, alsmede de afwijkingen, zoals opgenomen in Bijlage

1 Molenbiotoop gehanteerd.

Op grond van het bepaalde in artikel 10.1.3. van de regels kan het bevoegd gezag met een

omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel tO.L.2 voor het oprichten van

bebouwing dan wel het planten van hoog opgaand groen / hoge bomen tot een grotere

(bouw)hoogte dan bepaald in dat artikel, mits vooraf de Vereniging De Hollandse Molen,

Molenstichting Limburg, Molenstichting Weerterland of diens opvolger om advies is gevraagd.
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In artikel 11.1 van de regels zijn algemene afwijkingsregels opgenomen. Onder a. van dit
artikel is bepaald dat het bevoegd gezag met een omgevingsvergunning kan afwijken van de
desbetreffende regels van het plan voor het afwijken van de voorgeschreven maten ten
aanzien van dakhellingen, inhoudsregels, goothoogten, bouwhoogten, bouwperceelsgrenzen,
bebouwde oppervlakten en bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde, met ten
hoogste 10o/o.

Artikel 11.3 van de regels bepaalt dat de genoemde afwijkingen slechts mogen worden
verleend indien hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.

Verleende vergunning

De thans aan de orde zijnde omgevingsvergunning voorziet in de bouw van 10 appartementen
en een parkeergarage op het perceel, kadastraal bekend gemeente Weert, sectie R, nummer
5129, gelegen aan de Penitentenstraat.

Het college stelt vast dat deze op 2 oktober 2OL9 verleende vergunning betrekking heeft op
de activiteiten bouwen van een bouwwerk en het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd
met een bestemmingsplan, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a. en c. van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht.

In het besluit van 2 oktober 2019 is overwogen dat - vanwege de bouwhoogte van + 15,30
meter - het project in strijd is met artikel 5.2.2, onder f. van het geldende bestemmingsplan
(in het primaire besluit is abusievelijk verwezen naar artikel 5.1.1., onder f.) omdat de
bouwhoogte maximaal 14 meter mag bedragen. Daarnaast is het project in strijd met artikel
10.1.2. omdat ter plaatse van de aanduiding "vrijwaringszone - molenbiotoop" de toegestane
optimale windvang tot maximaal 5olo wordt overschreden.

Gelet hierop is de voorgenomen bouw van de 10 appartementen met parkeergarage in strijd
met het geldende bestemmingsplan. Om het project planologisch gezien te verankeren is
gekozen voor toepassing van artikel 2.L2, lid 1, onder a, onder 10 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht.

Ten aanzien van de strijdigheid met artikel 10.1.2. is gebruik gemaakt van de in artikel 10.1.3.
opgenomen afwijkingsbevoegdheid. Hiertoe is overwogen dat zowel de Molenstichting Limburg
als de Molenstichting Weerterland bij e-mailbericht van 7 augustus 2019 hebben aangegeven
geen bezwaar te hebben tegen het project. Het college overweegt dat in de bezwaarschriften
van reclamant 1 en 2 dit aspect niet ter discussie wordt gesteld. In zoverre verwijst het college
naar de in dit verband in het primaire besluit opgenomen overwegingen.

Met betrekking tot de strijdigheid van het bouwplan met artikel 5.2.2., onder f. is in het besluit
van 2 oktober 2019 overwogen dat voor de bouwhoogte van het plan kan worden afgeweken
met toepassing van artikel 11.1, onder a. van de regels nu de hoogte van het plan van 15,30
meter voldoet aan de ten hoogste toegestane afwijking van 10olo voor (onder meer) de
bouwhoogte. Ter onderbouwing hiervan is verwezen naar de direct aansluitende belendende
Mouttoren. Deze toren heeft een hoogte van 25,50 meter, is een beeldbepalend element en is
maatgevend aan de Werthaboulevard. In het bestreden besluit is opgenomen dat er geen
onevenredige afbreuk plaatsvindt van de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende
gronden en bouwwerken omdat de Mouttoren aanzienlijk hoger is en een beeldbepalend
element is.
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Structuuruisie Weeft 2025

Op 11 december 2013 heeft de gemeenteraad van Weert de Structuurvisie Weert 2025

vastgesteld. In deze structuurvisie worden de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen voor de

lange termfln (op hoofdlijnen) vastgelegd. Weett doet dat voor de periode tot 2025 en voor

het hele grondgebied van de gemeente Weert.

Uit de visie blijkt dat de gemeente Weert de kwaliteit van wonen nog aantrekkelijker wil maken

en ontwikkelingen wil stimuleren. Om in te spelen op de demografische veranderingen en op

de verschillende behoeften van bevolkingsgroepen wordt onder meer ingezet op het bieden

van een meer stedelijke woonomgeving in het centrum en bij het kanaal. Dit is bij uitstek de

plek waar, met mate en gedoseerd, appartementen gebouwd kunnen worden, in combinatie

met een beperkt aantal stadswoningen.

De kwalitatieve vernieuwing van de bestaande woonwijken dient gepaard te gaan met een

resterende uitbreiding van de woningvoorraad met maximaal 1.200 woningen. Dit is gebaseerd

op de autonome groei van de bevolking. Omdat het aantal woningbouwplannen dit aantal

overschrijdt, verschuift de aandacht naar het terugdringen van de planvoorraad. In de

structuurvisie is hiervoor beleid verankerd. Bij het aantal van 1.200 dient wel een nuancering
ger¡aakt te worden: de economische groei waar Weert op blijft inzetten, kan zijn positieve

weerslag hebben op de bevolkingsomvang en samenstelling. Het is dan ook zaak de

bevolkingsontwikkeling goed te blijven monitoren en de woningbouwplanning hlerop af te
stemmen. Daarom wordt een jaarlijkse actualisatie van de woningbouwplanning voorgestaan.

In de structuurvisie zijn voor de jaren 2013 tot en met 2017 concrete locaties opgenomen.
Onderhavig plan behoorde daar niet toe. In de structuurvisie is wel ruimte gegeven aan een

bijzondere omstandigheid. Dit zijn situaties waarbij door een ontwikkeling de kwaliteit van de

woonomgeving aanzienlijk wordt verbeterd, bijvoorbeeld omdat er een overlastveroorzakende
functie in een woonwijk wordt weggenomen of omdat vervallen bebouwing wordt opgeruimd.
Verdcr kan er sprake zijn van andere specifieke omstandigheden'

Een bijzondere omstandigheid kan zich bijvoorbeeld voordoen wanneer door het plan een plek

met zeer beperkte kwaliteit wordt weggenomen of een reeds gedeeltelijk gerealiseerd plan

daarmee op een stedenbouwkundig verantwoorde wijze wordt afgebouwd. Verder kan een

bijzondere omstandigheid zijn dat er sprake is van een maatschappelijk belang, urgentie of
noodzaak en/of wanneer sprake is van zwaarwegende financiële en/of economische motieven.

In dit geval is er sprake van een dergelijke bijzondere omstandigheid'

In het kader van de actualisatie van de regionale structuurvisie is de

woningbouwprogrammering geactualiseerd. Door de fors grotere groei van het aantal
huishouclens arìno 2Ol7 is er kwantitatieve ruimte voor dit plan. Doordat het een locatie betreft

met een zeer beperkte kwaliteit is er sprake van een bijzondere omstandigheid. Tot voor kort
stond er een verouderde tennishal die plaats heeft gemaakt voor kwalitatief hoogwaardige

woningbouw met groene plekken. Het plan sluit hiermee aan bij de structuurvisie.

Mouttoren

De Mouttoren dateert uit 1941-1942 en is een beeldbepalend element aan de Industriekade /
Wefthaboulevard. Voor de mouttoren is naar een passende invulling gezocht. Hiertoe is een

haalbaarheidsonderzoek naar mogelijkheden voor een herbestemming uitgevoerd. In het

bestemmingsplan is naast de bestemming "Wonen" voor de Mouttoren tevens de
fr rn¡tipaanr.lr ridinn "maatqrhanneliik" ôndenomen. Doot" het co!lege is inmiddels ingestemd metvrvrr rY

een herbestemming van de voormalige Mouttoren tot museumcafé (begane grond en eerste

verdieping) en een verblijf voor een recreatieve voorziening voor maximaal 2 personen

(bovenste verdieping). Voor de realisatie hiervan het college bij besluit van 11 december 2019

een omgevingsvergunning verleend.
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De keuze voor een hogere hoogte op de locatie van de mouttoren komt voort uit het
stedenbouwkundig plan en de daaraan voorafgaande analyse. Zoals uit voorgaande blijkt is
het onderzoek naar herbestemmingsmogelijkheden van de mouttoren vanuit cultuurhistorisch
perspectief ingegeven. Bij de thans gekozen herbestemming blijft de bestaande mouttoren
gehandhaafd. De nieuw te bouwen appartementen vertonen een architectuur die verwijst naar
het verleden (pakhuis). Ook in de situatie dat dat de mouttoren zou worden gesloopt, zou de
nieuwbouw met historische verwijzingen worden ontworpen en zou het hoogteaccent op deze
plek gehandhaafd blijven.

Ontwikkeling

De voorgenomen ontwikkeling geeft invulling aan een aantrekkelijk woon- en leefklimaat
binnen bestaand stedelijk gebied. Het betreft het herstructureren van een verouderde
sportvoorziening (tennishal) voor woningbouw. Het plan sluit hiermee aan op de ambities uit
het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (20L4).

De onderhavige 10 appartementen maken onderdeel uit van een project voor de realisatie van
93 woningen. In het plandeel Energiestraat zijn 55 woningen voorzien. In het plandeel
tennishal zijn maximaal 38 woningen voorzien. De desbetreffende plandelen sluiten aan bij de
locatie Landbouwbelang alwaar al volop woningbouw is gerealiseerd dan wel nog in uitvoering
is.

Uit gegevens van Etil blijkt dat de woningmarkt in Weert onder druk staat. De afgelopen jaren
(20L4 tot en met 2017) zijn weliswaar 569 woningen gebouwd (netto 415), het aantal
huishoudens is in deze periode echter met circa 890 toegenomen. Het gevolg is dat het aantal
te koop staande woningen aanzienlijk is afgenomen, van circa 900 in2OL4 tot circa 300 anno
2018. De druk op de (sociale) huurmarkt is tevens erg groot. Tezamen met de locatie
Landbouwbelang voorzien de hiervoor genoemde plandelen in 207 woningen, waaronder 75
sociale huurwoningen.

De verleende vergunning heeft betrekking op de bouw van 10 koopappartementen. Het huidige
woonbeleid, dat dateert van 2019, voorziet tevens in koopappartementen. Dit segment is
destijds betiteld als niet-kansrijk, echter hier blijkt op basis van het woningbehoefteonderzoek
uit 2018 wel behoefte aan te zijn. Er worden daarnaast veel appartementen verkocht. Daarom
kan ruimte geboden worden voor de bouw van koopappartementen.

Zoals reeds overwogen stond de tennishal al langere tijd leeg. Er was sprake van verpaupering.
Er werd geen onderhoud gepleegd. Ook de buitenruimte rond de tennishal zag er onverzorgd
uit. Verder was er sprake van bodemverontreiniging. Dit alles veroorzaakte ook sociale
onveiligheid, tot grote ergernis van omwonenden en de wijkraad Fatima. Inmiddels is de
tennishal gesloopt en is de bodem gesaneerd.

AantastÍng woongenot en prÍvacy

Door reclamanten wordt gesteld dat hun privacy in onevenredige mate wordt aangetast door
de overschrijding van de maximale bouwhoogte. Voorts leidt deze tot vermindering van hun
woongenot.

In zijn algemeenheid overweegt het college dat aan een geldend bestemmingsplan geen
blijvende rechten kunnen worden ontleend. Uit vaste jurisprudentie van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State blijkt dat de gemeenteraad op grond van
gewijzigde planologische inzichten en na afweging van alle betrokken belangen andere
bestemmingen en planregels voor gronden kan vaststellen. Reclamanten kunnen derhalve
geen aanspraak maken op een blijvend vrij uitzicht.
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Dit geldt temeer daar op basis van het geldende bestemmingsplan bebouwing mogelijk is op
grond waarvan ook geen of beperkt vrij uitzicht aanwezig is. In het ter plaatse geldende

bestemmingsplan is ter plaatse een bouwvlak opgenomen, waarbij voor het gehele bouwvlak
een maximale bouwhoogte geldt van 14,00 meter. Deze hoogte is toegelaten over het gehele

bouwvlak.

Op grond artikel lL.I, onder a. van het ter plaatse geldende bestemmingsplan
"Werthaboulevard" is het mogelijk om af te wijken van de voorgeschreven maten ten aanzien

van onder andere, bouwhoogten met ten hoogste 10o/o. Het bestemmingsplan laat over het
volledige bouwvlak een bouwhoogte toe van 14,00 meter. Met een afwijking van 10olo kan over
het gehele bouwvlak een bouwhoogte van maximaal 15,40 meter worden toegelaten.

Het college overweegt verder dat het onderhavige perceel is gelegen in het stedelijk gebied

waar de woningen op korte afstand van elkaar liggen. Een bepaalde mate van aantasting van

de privacy is in dat geval onoverkomelijk en dient als zodanig in een stedelijke omgeving
geaccepteerd te worden en kan worden beschouwd als behorend tot het normale
maatschappelijke risico.

Bezwaren reclamant 7

Reclamant 1 vermeldt in zijn bezwaarschrift dat hij eerder tijdens informatieavonden over het
project Parc Zuytwillemsvaert heeft aangegeven tegen mogelijke hoogtrouw aan de overzijde
van zijn woning te zijn. Het uitzicht wordt hierdoor beperkt. Tevens is er sprake van inbreuk

op de privacy, waardoor het woongenot wordt ingeperkt.

Het college overweegt als volgt.

De mogelijkheid voor de bouw van de appartementen is geregeld in het bestemmingsplan
'Werthaboulevard'. Dit bestemmingsplan heeft als ontwerp ter inzage gelegen van 8 augustus
2018 tot en met 19 september 2018. Zoals uit voorgaande blijkt is het bestemmingsplan
vastgesteld op 14 november 2018 en onherroepelijk geworden op 4 januari 2019. Reclamant

t heeft destijds geen zienswijze ingediend tegen dit (ontwerp-)bestemmingsplan en heeft ook
geen beroep ingesteld bij de Raad van State. De verleende omgevingsvergunning is volgens

de reguliere procedure voorbereid. De kaders zijn geregeld in het Þestemmlngsplan. tsr ls een

maximale bouwhoogte van 14 meter vastgelegd in het bestemmingsplan. In dit geval is

gebruik gemaakt van de binnenplanse afwijkingsmogelijkheid om 10o/o af te wijken van de

voorgeschreven bouwhoogte. Dit beïnvloedt echter de impact op de woning van reclamant 1

zeer beperkt.

Het college overweegt verder het volgende. Het bestemmingsplan 'Werthaboulevard' heeft
betrekking op de herontwikkeling van de locatie van een tennishalcomplex. Destijds was hier
een goothoogte van maximaal 6 meter en een bouwhoogte van maximaal 10 meter toegelaten.
De aanwezigheid van dit complex zal geen invloed hebben gehad op het woongenot van
reclamant 1. De activiteiten vonden grotendeels binnen plaats. De tennishal stond echter al

geruime tijd leeg en was in verval geraakt, met bijbehorende sociale onveiligheid van dien. De

voormalige verloederde tennishal was een 'gesloten doos'van circa 150 meter lang, waardoor
het uitzicht vanuit de woning van reclamant 1 van zeer matige kwaliteit was. Met de realisatie
van het plan Park Zuytwillemsvaert wordt dit uitzicht sterk verbeterd door een mix van

luxueuze villa's, appartementen en revitalisering van de verloederde mouttoren. Deze

bebouwing vormt geen gesloten lange harde wand zoals voorheen, maar is veel diffuser met
luxe woningen met tuinen en met verbindingen naar het (groene) achterterrein.

Verder overweegt het college dat het hier een binnenstedelijke locatie betreft, waar al langere
tijd geleden , in 2007, voor het eerst piannen waren voor herontwikkeiing tot woningbouw. Dit

is ruim voorde bouw van de woning van reclamant 1, in 2011. De afstand van zijn woning tot
de appartementen bedraagt ruim 60 meter. Wij zijn van mening dat - gelet op de grote afstand
- de impact van het project op de woning van reclamant aanvaardbaar is'
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Het door reclamant 1 ingediende bezwaarschrift acht het college ongegrond

Bezwaren reclamant 2

Door reclamant 2 wordt aangegeven dat met de afwijking van 10o/o, in tegenstelling tot wat in
de vergunning wordt overwogen, wel leidt tot een onevenredige inbreuk op zijn woon- en
leefklimaat. Door toepassing van de afwijking van 10o/o ontstaat de mogelijkheid voor een
vijfde bouwlaag.

Hiermee wordt een onevenredige afbreuk gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van zijn
woning. Het uitzicht van reclamant 2 wordt verder verslechterd. Het zicht op het kanaal wordt
grotendeels ontnomen. Verder is er verlies van privacy. Vanuit een dakterras op de vijfde
bouwlaag kan direct ingekeken worden in de woonkamer, een slaapkamer en het dakterras.
In de motivering zoals opgenomen in de vergunning is alleen ingegaan op de Mouttoren van
25,50 meter hoog. Dit verlaten gebouw speelt echter in het geheel geen rol, nu dit gebouw
vrijwel geen gebruiksfunctie heeft .

Het college overweegt als volgt.

De onderste laag van het appartementencomplex wordt op maaiveldniveau gerealiseerd.
Daardoor ontstaat met de toepassing van de lOo/o-afwijking de mogelijkheid voor een extra
bouwlaag. Deze extra bouwlaag is echter niet voorzien aan de zuidwestzijde van de Mouttoren,
het dichtst bij het appartement van reclamant 2. Aan deze zijde bestaat het
appartementencomplex uit een begane grond en 3 verdiepingen, evenals het appartement van
reclamant 2. Het appartementencomplex komt verder niet voor het appartement van
reclamant 2 te staan, beide gebouwen staan naast elkaar, in elkaars verlengde. De
appartementen aan de zuidwestzijde van de Mouttoren, het dichtst bij het appartement van
reclamant 2, hebben een hoogte van circa 12 meter. Anders dan door reclamant 2 wordt
verondersteld, wordt daardoor niet het zicht op het kanaal grotendeels ontnomen. Het zicht
blijft juist grotendeels gehandhaafd.

Voor wat betreft het verlies aan privacy overwegen wij het volgende. Er is, in tegenstelling tot
wat reclamant 2 aangeeft, geen dakterras voorzien op het appartementencomplex aan de
zuidwestzijde van de Mouttoren. Aan de zuidzijde van de nieuwe appartementen, aan de zijde
van het appartement van reclamant 2, zijn twee ramen in de gevel voorzien. Het betreft
slaapkamerramen. Verder is aan die zijde geen balkon voorzien. De kortste afstand (van hoek
appartement tot hoek dakterras van reclamant 2), tussen beide appartementencomplexen
bedraagt circa 37 meter. Dit is een grote afstand, zeker gelet op de ligging van de gebouwen
op een binnenstedelijke locatie. Wij zijn van meníng dat de inbreuk op de privacy, als die er al
zou zijn, alleszins aanvaardbaar is.

Er is wel een balkon voorzien bij de appartementen aan de noordoostzijde van de Mouttoren,
alsmede een dakterras bij het appartement op de vierde verdieping. Het dakterras is echter
grotendeels oostelijk georiënteerd. De kortste afstand van dit dakterras tot het dakterras en
de woning van reclamant 2 is ongeveer 44 meter. Verder zijn aan de zuidzijde van de
appaftementen aan de noordoostelijke zijde van de Mouttoren tevens enkel slaapkamers
geprojecteerd.

Aanvullend overweegt het college dat, waar voorheen een tennishal stond tussen het
appartement van reclamant 2 en het kanaal, nu een open parkeerterrein met bomen komt en
twee luxueuze villa's in slechts twee bouwlagen. Daarmee wordt het uitzicht vanaf het
dakterras juist aanzienlijk verbeterd met het plan als geheel, waar de appartementen bij de
Mouttoren onderdeel van zijn. Van uitzicht op een zeer groot dakvlak, naar uitzicht over bomen
en tuinen heen richting het kanaal. De betreffende appartementen aan weerszijden van de
Mouttoren behelzen slechts een klein deel van het totale gezichtsveld op het kanaal vanaf het
dakterras van reclamant 2.
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Resumerend zijn wij van mening dat in het ontwerp van de nieuwe appartementen wel degelijk
rekening gehouden is met het appartement van reclamant 2, om de inbreuk op de privacy en

de inkijk zoveel mogelijk te beperken en het uitzicht vanuit de woning en de dakterrassen van

reclamant 2 zoveel mogelijk te waarborgen. Verder is er ons inziens nagenoeg geen zicht op

het westelljk gelegen dakterras van reclafilanl 2, dit wordt weggenomen vanwege de

uitgebouwde liftschacht en trappcnhuis in het appartementencomplex van reclamant 2. Tot

slot overwegen wij dat er reeds sinds 2007 ideeën zijn voor de herontwikkeling van de locatie

van het tennishalcomplex en dat het in de lijn der verwachting lag dat herontwikkeling op een

dergclijkc binnenstedelijke locatie, dicht bij het centrum, naar woningbouw plaats zou vinden.

Jarenlange leegstand met bijbehorende sociale onveiligheid is daarmee ten einde gekomen.

Het college heeft kennis genomen van de door reclamant 2 tijdens de hoorzitting overgelegde
foto's van de bouwlocatie en de naastgelegen omgeving. Deze foto's geven geen aanleiding
van een afwijkend standpunt van het college.

Het door reclamant 1 ingediende bezwaarschrift acht het college ongegrond

Waardevermindering

Door reclamant 2 is tijdens de hoorzitting naar voren gebracht dat volgens berekening van

een makelaar de waarde van zijn pand als gevolg van het onderhavige bouwplan zal

verminderen.

In verband hiermee wordt overwogen dat voor een eventuele waardevermindering van het

appartement, die ontstaat na wijziging van de planologie een afzonderlijke procedure mogelijk
is. Indien reclamant 2 van oordeel is dat hij door de voorgenomen bouw schade lijdt of zal

lijden die redelijkerwijze niet voor rekening van de aanvrager behoort te blijven en voor zover

de tegemoetkoming niet voldoende anderszins is verzekerd, kan door hem bij het college een

aanvraag om tegemoetkoming in planschade worden ingediend'

Conclusie / Verzoek om vergoeding van proceskosten

Na-afweging van-alle-betr-okken belangen-over\4/eegt het college het primaife Þeqluit in stand

te laten. De ingediende bezwaarschriften geven geen aanleiding het primaire besiuit te
herroepen.

Voor wat betreft het namens reclamant 2 ingediende verzoek om vergoeding van proceskosten

wordt overwogen dat artikel 7:15 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat een

proceskostenvergoeding uitsluitend op verzoek wordt verstrekt als het bestreden besluit wordt
herroepen wegens aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid. Het bezwaarschrift van

reclamant 2 bevat een verzoek de gemaakte kosten voor rechtsbijstand te vergoeden. Nu het

bestreden besluit in stand wordt gelaten, overweegt het college het ingediende verzoek om

proceskostenvergoeding af te wijzen.

weert, lBFEB,2020
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