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Datum uitspraak: 27 mei 2 0 1 5

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:
J.P.W. van de Graaf en C.H. van de Graaf-van Soest, beiden wonend te
Velsen-Noord, gemeente Velsen (hierna tezamen en in enkelvoud:
Van de Graaf),
appellanten,
tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland van 7 juli 2 0 1 4 in zaak
nr. 13/2138 in het geding tussen:
Van de Graaf
en
het college van burgemeester en wethouders van Velsen.
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Procesverloop
Bij besluit van 6 maart 2 0 1 3 heeft het college aan Klaver Bouw en Vastgoed
B.V. omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van panden die zijn
gelegen aan de Wijkerstraatweg 178-180 te Velsen-Noord (hierna: de
percelen) tot 9 appartementen en een kleine horecavoorziening (hierna: het
bouwplan).
Bij uitspraak van 7 juli 2 0 1 4 heeft de rechtbank het door Van de Graaf
daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is
aangehecht.
Tegen deze uitspraak heeft Van de Graaf hoger beroep ingesteld.
De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 10 maart 2 0 1 5 , waar
Van de Graaf, bijgestaan door mr. N. Bakker, advocaat te Velsen, en het
college, vertegenwoordigd door A. Braams en W. Dooijes, beiden werkzaam
bij de gemeente, zijn verschenen. Voorts is ter zitting gehoord Klaver Bouw
en Vastgoed B.V., vertegenwoordigd door P. Klaver, bijgestaan door mr.
0 . H. Minjon, advocaat te Hoorn.
Overwegingen
1.
De Afdeling overweegt ambtshalve als volgt.
Ingevolge artikel 2.7, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (hierna: de Wabo), zoals dat luidde ten tijde van belang,
draagt de aanvrager van een omgevingsvergunning die betrekking heeft op
een activiteit die behoort tot verschillende categorieën activiteiten als
bedoeld in de artikelen 2.1 en 2 . 2 , onverminderd het bepaalde in artikel
2 . 1 0 , tweede lid, er zorg voor dat de aanvraag betrekking heeft op elk van
die activiteiten.
2.
Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende
bestemmingsplan "Velsen-Noord". Teneinde de gevraagde
omgevingsvergunning te kunnen verlenen heeft het college uitsluitend met
toepassing van artikel 2 . 1 , eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo
omgevingsvergunning verleend voor het gebruiken van gronden of
bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan.
3.
Het bouwen van appartementen en een horecavoorziening is zowel
een in artikel 2 . 1 , eerste lid, aanhef en onder a, als een in artikel 2 . 1 , eerste
lid, aanhef en onder c, van de Wabo bedoelde activiteit. Artikel 2.7, eerste
lid, van de Wabo, zoals dat luidde ten tijde van belang, staat er derhalve aan
in de weg om eerst omgevingsvergunning aan te vragen voor planologisch
strijdig gebruik ten behoeve van het bouwen van appartementen met een
horecavoorziening en vervolgens op een later moment afzonderlijk een
omgevingsvergunning aan te vragen voor het bouwen hiervan. Voor beide
activiteiten hadden Klaver Bouw en Vastgoed B.V. één
omgevingsvergunning moeten aanvragen. Nu de aanvraag om
omgevingsvergunning alleen ziet op het planologisch strijdig gebruik, als
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bedoeld in artikel 2 . 1 , eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo en niet op
de activiteit bouwen, had het college Klaver Bouw en Vastgoed B.V. met
toepassing van artikel 4:5 van de Algemene w e t bestuursrecht de
gelegenheid moeten bieden om de aanvraag in die zin aan te vullen, dat deze
tevens betrekking heeft op de activiteit, als bedoeld in artikel 2 . 1 , eerste lid,
aanhef en onder a, van de Wabo en, indien aanvulling zou zijn uitgebleven,
de aanvraag buiten behandeling dienen te stellen. De rechtbank heeft dat
niet onderkend. Het betoog slaagt. Het besluit van 6 maart 2 0 1 3 dient te
worden vernietigd.
4.
De Afdeling ziet evenwel in het hierna overwogene aanleiding om
de rechtsgevolgen van het te vernietigen besluit in stand te laten.
5.
Op 25 april 2 0 1 3 is de Wet van 28 maart 2 0 1 3 tot wijziging van
de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het
permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele
verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht in werking getreden
(Staatsblad 2 0 1 3 , 144 en 145). Bij invoering van deze wet is artikel 2.7,
eerste lid, van de Wabo gewijzigd.
6.
Ingevolge artikel 2.7, eerste lid, zoals dat thans luidt, draagt de
aanvrager van een omgevingsvergunning er onverminderd het bepaalde in de
artikelen 2 . 1 0 , tweede lid, en 2 . 1 1 , tweede lid, zorg voor dat de aanvraag
betrekking heeft op alle onlosmakelijke activiteiten binnen het betrokken
project. In afwijking van de eerste volzin en onverminderd artikel 2.5 kan,
indien één van die onlosmakelijke activiteiten een activiteit is als bedoeld in
artikel 2 . 1 , eerste lid, onder c, voor die activiteit voorafgaand aan en los van
de overige onlosmakelijke activiteiten een aanvraag om een
omgevingsvergunning worden ingediend.
7.
Met deze wijziging is mogelijk gemaakt om de activiteit
planologisch strijdig gebruik en andere activiteiten waarop dat gebruik geheel
of gedeeltelijk betrekking heeft, achtereenvolgens vergund te krijgen. Dit
betekent dat Klaver Bouw en Vastgoed B.V. thans voor de bouw van
appartementen en een horecavoorziening afzonderlijk omgevingsvergunning
kan aanvragen.
8.
Van de Graaf betoogt dat de rechtbank niet heeft onderkend dat
het besluit van 6 maart 2 0 1 3 is genomen in strijd met het Bouwbesluit 2 0 1 2
en redelijke eisen van welstand.
8.1.
Dit betoog faalt.
Zoals hiervoor is overwogen heeft het college bij besluit van 6 maart 2 0 1 3
uitsluitend met toepassing van artikel 2 . 1 , eerste lid, aanhef en onder c, van
de Wabo omgevingsvergunning verleend. Dit betekent dat bij de beoordeling
of dit besluit rechtmatig is, niet wordt getoetst aan de weigeringsgronden
van artikel 2.10 van de Wabo. De rechtbank heeft derhalve terecht niet
beoordeeld of het besluit van 6 maart 2 0 1 3 is genomen in strijd met het
Bouwbesluit 2 0 1 2 of redelijke eisen van welstand.
Het betoog faalt.
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9.
Van de Graaf betoogt dat de rechtbank niet heeft onderkend dat
het college de gevraagde omgevingsvergunning in redelijkheid niet heeft
kunnen verlenen.
Hij voert daartoe aan dat het bouwplan, dat voorziet in een
volledige bebouwing van de percelen, in strijd is met het bestemmingsplan
omdat daarin is bepaald dat slechts 40^o van de percelen mag worden
bebouwd en daarin een binnenplanse vrijstelling is opgenomen op grond
waarvan deze bebouwing slechts mag worden uitgebreid tot ten hoogste
50^o. Volgens Van de Graaf laat het college een kans schieten om de in het
verleden gemaakte fout om de percelen volledig te bebouwen te herstellen.
Verder voert hij aan dat het bouwplan in strijd is met het beleid als
neergelegd in de in 2 0 0 4 vastgestelde nota "Woonvisie 2 0 1 5 " (hierna:
de woonvisie). Hierin staat onder meer dat nieuwbouwappartementen bij
voorkeur moeten voldoen aan een oppervlakte-eis van 8 0 - 1 0 0 m . Verder
staat in de woonvisie dat moet worden gestreefd naar appartementen van
80 tot 100 m in hogere bebouwing.
Voorts voert Van de Graaf aan dat er geen vraag is naar de
beoogde appartementen. Volgens Van de Graaf is er bij andere
bouwaanvragen, onder meer aan De Schouw en het Wijkeroogpark, van
afgezien om te bouwen, aangezien er geen behoefte bestond aan
appartementen in Velsen-Noord. Tevens heeft het college niet onderbouwd
welke noodzaak bestaat bij de bouw van de beoogde appartementen, aldus
Van de Graaf.
Ter ondersteuning van zijn betoog heeft Van de Graaf lijsten overgelegd met
appartementen die te koop worden aangeboden in Velsen-Noord.
Verder betoogt Van de Graaf dat het bouwplan geluidoverlast voor
omwonenden teweeg zal brengen. Volgens Van de Graaf zal aan de
achterzijde van de appartementen, ter hoogte van zijn slaapkamer, een
overdekte trap worden geplaatst zodat toegang kan worden verkregen tot
vier appartementen. Dit betekent dat acht deuren open en dicht zullen
worden gedaan met het daarbij gepaard gaande lawaai.
Ook zullen het beoogde dakterras en de binnentuin leiden tot een inbreuk op
zijn privacy, aldus Van de Graaf. Graaf vindt steun voor zijn betoog in het
project "Frisse W i n d " . Dit gemeentelijke project strekt tot het realiseren van
minder overlast door vrachtverkeer, vernieuwing van het woningaanbod,
betere buurtvoorzieningen, een mooiere woonomgeving, verhoogde
veiligheid en een versterking van de economische rol van Velsen-Noord in de
regio.
Voorts betoogt Van de Graaf dat het bouwplan te massaal en te
hoog is en als gevolg daarvan een te grote inbreuk maakt op de lichtinval op
zijn perceel.
Verder voert hij aan dat het bouwplan vanwege de hiervoor
genoemde bezwaren moet worden gerealiseerd op een alternatieve locatie
zoals aan het Stratingplantsoen of de Van Diepenstraat, waar reeds
bouwplannen voor eengezinswoningen en appartementen zijn ontwikkeld.
2

2

9.1.
De beslissing om al dan niet een omgevingsvergunning te verlenen
in afwijking van het bestemmingsplan behoort tot de bevoegdheden van - in
dit geval - het college, waarbij het college beleidsvrijheid heeft en de rechter
de beslissing terughoudend moet toetsen, dat wil zeggen zich moet
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beperken tot de vraag of het college in redelijkheid tot zijn besluit om de
omgevingsvergunning te verlenen heeft kunnen komen.
9.2.
Het betoog van Van de Graaf dat het bouwplan in strijd is met het
bestemmingsplan, kan niet leiden tot het ermee door hem beoogde doel.
Vanwege deze strijdigheid heeft het college met toepassing van artikel 2 . 1 ,
eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo omgevingsvergunning verleend
voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het
bestemmingsplan. Gelet hierop kan de omstandigheid dat het bouwplan in
strijd is met het bestemmingsplan niet leiden tot vernietiging van het besluit
van 6 maart 2 0 1 3 . Dat het college naar de mening van Van de Graaf door
de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen een kans laat schieten om
de in het verleden gemaakte fout om de percelen volledig te bebouwen te
herstellen, kan niet leiden tot een ander oordeel.
9.3.
Verder betoogt Van de Graaf tevergeefs dat de oppervlakten van
de beoogde appartementen in strijd zijn met de woonvisie.
Naar aanleiding van kritiek van de raad van de gemeente Velsen over de te
kleine oppervlakte van de beoogde appartementen is het aantal
appartementen teruggebracht van elf naar negen. Als gevolg daarvan hebben
vier appartementen een ruimer woonoppervlak gekregen van ongeveer
8 0 m . De overige vijf appartementen hebben een oppervlakte van 77 m ,
61 m , 61 m , 73 m , en 65 m . Deze zijn derhalve kleiner dan de in de
woonvisie vermelde oppervlakte-eis van 80 tot 100 m .
Aangezien in de woonvisie is vermeld dat "bij voorkeur" aan deze
oppervlakte-eis moet worden voldaan, kan in de omstandigheid dat vijf van
de beoogde appartementen kleiner zijn, geen grond worden gevonden voor
het oordeel dat het bouwplan in strijd is met de woonvisie. Dit overigens nog
daargelaten het antwoord op de vraag of een eventuele strijdigheid van het
besluit van 6 maart 2 0 1 3 met de woonvisie kennelijk strekt tot bescherming
van de belangen van Van de Graaf als bedoeld in artikel 8:69a van de
Algemene wet bestuursrecht.
2

2

2

2

2

2

2

9.4.
Voorts betoogt Van de Graaf tevergeefs dat er geen vraag is naar
de beoogde appartementen. Het college heeft zich onvoldoende weersproken
op het standpunt gesteld dat de huidige stagnerende woningmarkt vraagt
om het realiseren van kleinere betaalbare starterswoningen als voorzien in
het bouwplan. Dat Van de Graaf heeft verwezen naar lijsten met
appartementen die te koop worden aangeboden in Velsen-Noord, leidt niet
tot een ander oordeel. Dat er appartementen te koop worden aangeboden in
Velsen-Noord betekent niet dat er geen vraag zal zijn naar de beoogde
appartementen.
Verder leidt de omstandigheid dat er bij andere bouwaanvragen, onder meer
aan De Schouw en het Wijkeroogpark, van is afgezien om te b o u w e n ,
evenmin tot een ander oordeel. Van de Graaf heeft onvoldoende met feiten
en omstandigheden onderbouwd dat de omstandigheden op grond waarvan
ervan is afgezien om te bouwen vergelijkbaar zijn met de omstandigheden op
grond waarvan in dit geval de gevraagde omgevingsvergunning is verleend.
9.5.
Verder betoogt Van de Graaf tevergeefs dat het bouwplan een
onevenredige geluidoverlast en een inbreuk op zijn privacy met zich zal
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brengen. Het college heeft zich in redelijkheid op het standpunt kunnen
stellen dat de geluidoverlast en de inbreuk op de privacy niet onevenredig
bezwarend zullen zijn voor Van de Graaf.
Het college heeft daarbij in aanmerking kunnen nemen dat de woning van
Van de Graaf is gelegen in een woonwijk waar een zekere mate van hinder
moet worden geduld.
Verder heeft het college daarbij in aanmerking kunnen nemen dat de
beoogde binnenplaats zal worden afgeschermd door bebouwing en de
beoogde terrassen op de eerste verdieping zullen worden afgeschermd met
privacy schermen met een hoogte van ongeveer 1,80 m.
Tevens zullen de ramen aan de zijde van het perceel van Van de Graaf
worden uitgevoerd in matglas. De verwijzing van Van de Graaf naar het
project "Frisse W i n d " kan hem niet baten, reeds omdat het bouwplan geen
deel uitmaakt van dit project.
9.6.
Van de Graaf betoogt voorts tevergeefs dat het bouwplan te
massaal en te hoog is en een te grote inbreuk maakt op de lichtinval op zijn
perceel.
Ingevolge het bestemmingsplan is het mogelijk om binnen de
grenzen van het op de percelen geprojecteerde bouwvlak te bouwen tot een
maximale bouwhoogte van 9 m en het aansluitende binnenterrein volledig te
bebouwen tot een maximale bouwhoogte van 3,5 m.
Gelet hierop is het volume van het bouwplan en de inbreuk die de realisering
ervan veroorzaakt ten aanzien van de lichtinval op de naast het perceel
gelegen woning van Van de Graaf voor een groot deel al mogelijk gemaakt
met de totstandkoming en inwerkingtreding van het bestemmingsplan.
Onder deze omstandigheden heeft het college zich in redelijkheid op het
standpunt kunnen stellen dat de hoogte, de inbreuk op de lichtinval op het
perceel van Van de Graaf en de massaliteit van het bouwplan niet zodanig
zijn dat het in redelijkheid de gevraagde omgevingsvergunning niet heeft
kunnen verlenen. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat het beoogde
trappenhuis met een hoogte van 7 m zich op tenminste 6,5 m van de
perceelgrens met Van de Graaf is voorzien.
9.7.
Verder betoogt Van de Graaf tevergeefs dat het bouwplan
vanwege de hiervoor vermelde bezwaren beter kan worden gerealiseerd op
een alternatieve locatie zoals aan het Stratingplantsoen of de Van
Diepenstraat.
Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in bijvoorbeeld de
uitspraak van 4 juni 2 0 1 4 in zaak nr. 201 3 0 7 6 0 9 / 1 / A 1 , kan, indien een
bouwplan op zichzelf voor het college aanvaardbaar is, het bestaan van
alternatieven slechts tot het onthouden van medewerking nopen, indien op
voorhand duidelijk is dat door verwezenlijking van die alternatieven een
gelijkwaardig resultaat kan worden bereikt met aanmerkelijk minder
bezwaren.
Gelet op hetgeen hiervoor onder 9.4 tot en met 9.6 is overwogen,
is op voorhand niet gebleken dat de bezwaren tegen het bouwplan zodanig
zwaarwegend zijn dat het bestaan van voormelde alternatieve locaties het
college in redelijkheid had moeten nopen tot het weigeren van de gevraagde
omgevingsvergunning.
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9.8.
De conclusie is dat in hetgeen naar voren is gebracht geen grond
kan worden gevonden voor het oordeel dat de rechtbank ten onrechte heeft
geoordeeld dat het college de gevraagde vrijstelling in redelijkheid heeft
kunnen verlenen.
10.
Het hoger beroep van Van de Graaf is gegrond. De aangevallen
uitspraak dient te worden vernietigd. Doende hetgeen de rechtbank zou
behoren te doen, zal de Afdeling het beroep tegen het besluit van
6 maart 2 0 1 3 van het college alsnog gegrond verklaren en dat besluit
wegens strijd met artikel 2.7, eerste lid, van de Wabo, zoals dat luidde ten
tijde van belang, vernietigen. De Afdeling zal evenwel bepalen dat de
rechtsgevolgen van dat besluit geheel in stand blijven.
11.
Het college dient op na te melden wijze tot vergoeding van de
proceskosten te worden veroordeeld.
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Beslissing
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.

verklaart het hoger beroep gegrond;
vernietigt de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland van
7 juli 2 0 1 4 in zaak nr. 1 3 / 2 1 3 8 ;
verklaart het door J.P.W. van de Graaf en C.H. van de Graaf-van
Soest bij de rechtbank ingestelde beroep gegrond;
vernietigt het besluit van het college van burgemeester en
wethouders van Velsen van 6 maart 2 0 1 3 , kenmerk U1 3 . 0 0 2 5 4 3 ;
bepaalt dat de rechtsgevolgen van dat besluit geheel in stand
blijven;
veroordeelt het college van burgemeester en wethouders van
Velsen tot vergoeding van bij J.P.W. van de Graaf en C.H. van de
Graaf-van Soest in verband met de behandeling van het beroep en
het hoger beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van
C 1.996,88 (zegge: negentienhonderdzesennegentig euro en
achtentachtig cent), waarvan C 1.960,00 is toe te rekenen aan
door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand;
gelast dat het college van burgemeester en wethouders van Velsen
aan J.P.W. van de Graaf en C.H. van de Graaf-van Soest het door
hen betaalde griffierecht ten bedrage van C 4 0 6 , 0 0 (zegge:
vierhonderdzes euro) voor de behandeling van het beroep en het
hoger beroep vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. J . A . W . Scholten-Hinloopen, voorzitter, en
mr. Y.E.M.A. Timmerman-Buck en mr. R. Uylenburg, leden, in
tegenwoordigheid van mr. J.A.W. van Leeuwen, griffier.

w . g . Scholten-Hinloopen
voorzitter

w . g . Van Leeuwen
griffier

Uitgesproken in het openbaar op 27 mei 2 0 1 5
543.
Verzonden: 27 mei 2 0 1 5
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uitspraak
RECHTBANK NOORD-HOLLAND
Zittingsplaats Haarlem
Bestuursrecht
zaaknummer: HAA 13/2138
uitspraak van de meervoudige kamer van 7 juli 2014 in de zaak tussen
J.P.W. van de Graaf en C.H. van de Graaf van Soest, te Velsen-Noord, eisers
(gemachtigde: mr. N. Bakker),
en
het college van burgemeester en wethouders van Velsen, verweerder
(gemachtigden: mr. W. Dooijes en A. Braams)
en
de gemeenteraad van Velsen, partij van rechtswege,
(gemachtigden: mr. W. Dooijes en A. Braams).
Als derde-partij heeft aan het geding deelgenomen:
Klaver Bouw 8c Vastgoed B.V., te Bergen
hierna te noemen: Klaver
(gemachtigde: mr.drs. O.H. Minjon)
Procesverloop
Klaver heeft op 29 juli 2011 een omgevingsvergunning aangevraagd voor de activiteit
planologisch strijdig gebruik.
Na een uitgebreide voorbereidingsprocedure heeft verweerder bij besluit van 6 maart 2013
(het bestreden besluit) aan Klaver een omgevingsvergunning verleend voor het gebruiken
van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan ten behoeve van het
verbouwen van een bestaand horecapand met twee bovenwoningen aan de
Wijkerstraatwegl78-180 te Velsen-Noord tot een kleinere horecavoorziening, detailhandel
en negen appartementen.
Eisers hebben tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.
Verweerder heeft op de zaak betrekking hebbende stukken ingediend.
Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 27 mei 2014. Eisers zijn verschenen,
bijgestaan door hun gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn
gemachtigden. Namens Klaver is verschenen P.J. Klaver, bijgestaan door zijn gemachtigde.
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Overwegingen
1.

Klaver heeft op 29 juli 2011 een omgevingsvergunning aangevraagd voor het
verbouwen van een bestaand horecapand (van ongeveer 600 m ) met twee
bovenwoningen aan de Wijkerstraatweg 178-180 te Velsen-Noord tot een kleinere
horecavoorziening en detailhandel en elf appartementen.
2

Het pand maakt deel uit van een het blok Wijkerstraatweg 178-182. De Wijkerstraatweg
maakt onderdeel uit van de oorspronkelijke lintbebouwing van Velsen-Noord en de
zuidzijde van de Wijkerstraatweg valt onder een bijzonder welstandsregime. De
gevelwand van het pand bestaat uit verschillende gevels. Het pand wordt ontsloten aan
de zijde van de Wijkerstraatweg. Aan de achterzijde is het pand bereikbaar via
achterpaden. Het perceel voorziet niet in parkeerplaatsen op eigen terrein.
Het beoogde appartementencomplex wordt aan de achterzijde van het pand omringd
door tuinen van omliggende woningen.
In het pand hebben een bakkerij, een discotheek (van 2001 tot 2005), een shoarmazaak,
een poolcentrum, een dansschool en een winkel gezeten. De horecavoorzieningen
hebben in het verleden tot overlast geleid voor omwonenden. Inmiddels staat het pand
geruime tijd leeg.
Eisers wonen aan de Wijkerstraatweg 176 te Velsen-Noord. Hun perceel grenst direct
aan het perceel waar het beoogde bouwplan op ziet.
Het huidige bouwplan komt tegemoet aan de wens van het gemeentebestuur om door
herontwikkeling overlast van de horecavoorziening terug te dringen en de ter plaatse
grootschalige horecafunctie te wijzigen.
Op 16 februari 2012 heeft verweerder bekend gemaakt voornemens te zijn een
omgevingsvergunning te verlenen voor het perceel Wijkerstraatweg 178-184 te VelsenNoord. Het ontwerpbesluit (een ontwerp omgevingsvergunning en een ontwerp
verklaring van geen bedenkingen) heeft in de periode van 17 februari 2012 tot 30 maart
2012 ter inzage gelegen. Ook eisers hebben een zienswijze ingediend. Naar aanleiding
van de zienswijzen is het bouwplan gewijzigd wat betreft de situering van de noodweg
en de ramen, in die zin dat alleen de bestaande raamkozijnen (bovenlichten) worden
gehandhaafd en het raamkozijn in appartement drie is verwijderd.
Op 11 oktober 2012 heeft de gemeenteraad van Velsen een verklaring van geen
bedenkingen als bedoeld in artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) juncto artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht (Bor)
gegeven voor het verbouwen van de bestaande panden aan de Wijkerstraatweg 178-180
te Velsen-Noord tot een horecavoorziening en negen appartementen. In de verklaring
van geen bedenkingen is vermeld dat te zijner tijd bij een herziening van het
bestemmingsplan het vergunde gebruik zal worden bestemd.
Als gevolg van de verklaring van geen bedenkingen heeft Klaver de aanvraag
aangepast, in die zin dat het bouwplan ziet op de bouw van negen (in plaats van elf)
appartementen. Dientengevolge heeft een herindeling van de ruimten plaatsgevonden,
waarbij de oorspronkelijk geplande buitentrap naar de tweede verdieping is gewijzigd in
een inpandige trap en vijf appartementen een ruimer woonoppervlakte hebben gekregen.
Daarnaast voorziet het bouwplan in 27 m voor detailhandel.
2

15/08 2014 14:51 FAX

0255511933

©0005/0008

Tanger Advocaten

Zaaknummer: HAA 13/2138

Pagina 3 van 6

Op het perceel rusten nu op grond van het ter plaatse geldende bestemmingsplan
Velsen-Noord de bestemmingen Horecadoeleinden en Detailhandelsdoeleinden, waarbij
dienstwoningen zijn toegestaan. De woonbestemming van de appartementen, de
bouwhoogte van het appartement aan de achterzijde (hoger dan 10 meter) en de beoogde
detailhandel zijn in strijd met het bestemmingsplan.
In de Woonvisie 2015 is vastgelegd dat bij herontwikkeling wordt gestreefd naar een
gemiddeld woningoppervlak van 80 m . Verder is in de Woonvisie 2015 opgenomen dat
de gemeente streeft naar het realiseren van woningen die bijdragen aan de opwaardering
van de woningvoorraad en aan de gewenste differentiatie van de woningmarkt in
Velsen-Noord.
De beoogde negen appartementen hebben een gemiddelde oppervlakte van 65 m ,
waarbij vijf appartementen minimaal 80 m bedragen.
2

2

2

2.

Voor het planologisch strijdig gebruik van de appartementen heeft verweerder blijkens
het bestreden besluit de omgevingsvergunning verleend met toepassing van artikel 2.12,
eerste lid, onder a, onder 3, van de Wabo.
Voor het planologisch strijdig gebruik van de detailhandel heeft verweerder de
oragevingsvergunning verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a,
onder 2, van de Wabo. Verweerder heeft daarbij gebruik gemaakt van artikel 4, negende
lid, van Bijlage Et van het Bor.

Bevoegdheid verweerder
3.

De rechtbank stelt voorop dat het besluit om aan een activiteit in afwijking van het
bestemmingsplan al dan niet medewerking te verlenen een bevoegdheid van - in dit
geval - verweerder betreft, waarbij verweerder beleidsvrijheid heeft. De rechtbank dient
dat besluit temghoudend te toetsen (vgl. de uitspraak van 17 april 2013 van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, ECLI:NL:RVS:2013: BZ7700).

Advies Gedeputeerde Staten
4.

Eisers voeren aan dat verweerder, anders dan hij stelt, geen wettelijk advies heeft
gevraagd aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Daardoor kleeft er een formeel
gebrek aan de omgevingsvergunning en de verklaring van geen bedenkingen.

5.

Verweerder heeft ter zitting erkend dat sprake is van een vergissing. Er is geen advies
aan Gedeputeerde Staten gevraagd. Omdat het project niet van provinciaal belang is,
was dat ook niet nodig.

6.

In de verklaring van geen bedenkingen is vermeld dat er wettelijk advies is gevraagd
aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland terwijl dat niet is gebeurd. Deze gang van
zaken leidt niet vernietiging van het bestreden besluit wegens gestelde
onzorgvuldigheid, nu niet in geschil is dat verweerder geen advies hoefde te vragen aan
Gedeputeerde Staten.

Ruimtelijke onderbouwing
7.

Eisers voeren verder aan dat de huidige situatie in strijd is met het bestemmingsplan en
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de weîstandscriteria en dat dat met dit bouwplan ook zo blijft. Het perceel is, in strijd
met het bestemmingsplan, tot aan de erfgrens volgebouwd, terwijl op grond van de
voormalige en huidige bestemmingsplannen maximaal 409b van het perceel mag
worden bebouwd. Verweerder had geen gebruik kunnen maken van de
afwijkingsbevoegdheid van het bestemmingsplan voor een vrijstelling tot maximaal
509o bebouwing, omdat het bouwplan - dat uitzicht en zonlicht ontneemt- een
onevenredige inbreuk oplevert voor de naastgelegen erven. Eisers hebben bezwaren
tegen het bouwvolume, de bouwhoogte, goot- en boeiboordhoogte van het bouwplan.
Verweerder heeft in het verleden grote beoordelingsfouten gemaakt, onder meer bij het
wijzigen van de bestemming van het perceel. Eisers menen dat verweerder nu
voortbouwt op deze fouten door horeca te handhaven en de omvang van de bebouwing
drastisch te vergroten. Verweerder zou deze kans juist moeten aangrijpen om het
kenmerkende, historische straatbeeld (lintbebouwing met achtertuinen) en de ruimtelijke
uitstraling van de Wijkerstraatweg te herstellen en te verbeteren door zich te houden aan
de eisen van het bestemmingsplan en de welstandscriteria.
Voorts voeren eisers aan dat de ruimtelijke onderbouwing gebrekkig is. Het bouwplan is
in strijd met de Welstandsnota 2006, in het bijzonder omdat het karakteristieke schuine
dak verdwijnt, er een extra verdieping wordt geplaatst en de tuinen worden volgebouwd
waardoor doorkijkjes verdwijnen. Verweerder had daarom niet de
omgevingsvergunning mogen verlenen, ondanks dat in de ruimtelijke onderbouwing is
vermeld dat de welstandscommissie al akkoord is met het bouwplan. Indien
noodzakelijk zullen eisers een deskundige inschakelen om het bouwplan nogmaals te
toetsen aan de welstandscriteria.
8.

Verweerder stelt zich in het bestreden besluit op het standpunt dat de weerstand uit de
omgeving tegen voorgaande aanvragen een rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van
het huidige bouwplan. Het bouwplan wordt grotendeels uitgevoerd binnen het bestaande
volume. Als zodanig is er geen sprake van een grootschalig bouwplan. De bebouwing
van het achtererf is met bouwvergunningen opgericht. De besluitvorming over deze
vergunningverlening en over het geldende bestemmingsplan is onherroepelijk. Het
bouwvolume van het bouwplan verschilt weinig met de bestaande situatie, met
uitzondering van het kleinschalige trappenhuis naar de eerste verdieping. De ruimtelijke
inpassing van het plan is ruimtelijk en stedenbouwkundig aanvaardbaar. Als er een
omgevingsvergunning voor bouwen wordt gevraagd, zal de welsr^dscommissie het
bouwplan toetsen aan redelijke eisen van welstand. Aangezien het bouwvolume op
tenminste twee meter uit de erfgrens met de achterliggende percelen komt, is geen
sprake van benadeling van de bezonningssituatie en lichttoetreding op aangrenzende
erven.
Verweerder heeft ter zitting gesteld dat voor eisers geen sprake is van zonlicht- en
uitzichtontneming door de trap, omdat de trap op een zekere afstand van de erfgrens
wordt geplaatst en op het Noorden is gelegen. Eisers hebben dit niet, althans niet
gemotiveerd betwist. Verder is ter zitting gebleken dat het verloop van het maaiveld
slechts 10 cm is. Ook staat vast dat het bouwplan vrijwel geheel binnen de bestaande
bebouwing wordt gerealiseerd.

9.

Gelet op voorgaande omstandigheden heeft verweerder zich naar het oordeel van de
rechtbank in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat het volume en de hoogte
van het bouwplan, gelet op de belangen van eisers, niet onacceptabel is, Naar het
oordeel van de rechtbank heeft verweerder zich bovendien terecht op het standpunt
gesteld dat toetsing aan welstandscriteria pas plaats vindt bij een aanvraag voor een
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omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. Deze beroepsgrond faalt.
10. Eisers voeren vervolgens aan dat het bouwplan in strijd is met de wet, omdat de facto
woningen worden gebouwd in bijgebouwen. Dat is op grond van het Bor niet
toegestaan. Ook is het bouwplan in strijd met het Bouwbesluit, omdat dat voorziet in
bouwen op de erfgrens.
11. Verweerder heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat voor het planologisch strijdig
gebruik voor wonen de uitgebreide voorbereidingsprocedure is gevolgd en geen
gebruikt is gemaakt van het Bor. Deze beroepsgrond faalt.
Belangenafweging
12. Eisers voeren verder aan dat er een ondeugdelijke belangenafweging heeft
plaatsgevonden. Uit niets blijkt dat met hun belangen rekening is gehouden. Het uitzicht
zal verslechteren en er zal minder lichtinval zijn. Op de erfgrens worden nieuwe ramen
gerealiseerd in de muren aan de zijde van de tuin van eisers. Het bouwplan houdt geen
rekening met de bestaande schoorsteen van hun woning en met eisen ten aanzien van
brandveiligheid. Het is onduidelijk of er voldoende vluchtwegen en brandgangen zijn.
Eisers vrezen (geluids)overlast als gevolg van het gebruik van een hekwerk, containers
en fietsen van toekomstige bewoners en er is geen rekening gehouden met extra
parkeerdruk in de omgeving. Verweerder handelt in strijd met de in Velsen geldende
parkeernorm. Het hekwerk wordt geplaatst in een poort, waar ten gunste van eisers een
erfdienstbaarheid op rust. Daartegenover heeft verweerder het belang van Klaver
onvoldoende onderbouwd, gelet op de omstandigheid dat er al veel, slecht verkopende
startersappartementen zijn in Velsen en andere locaties aantrekkelijker zijn voor starters.
Niet is gebleken dat verweerder onderzoek heeft gedaan naar andere locaties.
13. Verweerder heeft zich in het bestreden besluit terecht op het standpunt gesteld dat het
recht van overpad een privaatrechtelijk aspect betreft, dat geen onderdeel uitmaakt van
de beoordeling bij deze aanvraag. Ook heeft verweerder zich terecht op het standpunt
gesteld dat de nooddeur, de brandveiligheid, parkeren en de rookafvoer aan de orde
komen bij de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de
activiteit bouwen.
14. Wat betreft de gestelde inbreuk op de privacy door de raampartijen, is de rechtbank van
oordeel dat verweerder in redelijkheid niet op die grond de omgevingsvergunning heeft
hoeven weigeren. De rechtbank neemt daarbij in aanmerking dat het bouwplan naar
aanleiding van de zienswijze is aangepast, in die zin dat alleen de bestaande
raamkozijnen (bovenlichten) worden gehandhaafd en het raamkozijn in appartement
drie is verwijderd. Voorts heeft nàar het oordeel van de rechtbank de gevreesde overlast
door fietsen en het gebruik van balkons en terrassen, gelet op de aard van het bestemde
en vergunde gebruik, verweerder niet op voorhand aanleiding hoeven geven om de
omgevingsvergunning te weigeren. Deze beroepsgrond faalt.
15. Het beroep is ongegrond. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.
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Beslissing
De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.
Deze uitspraak is gedaan door mr. J.M. Janse van Mantgem, voorzitter, mr. M . P. de Valk en
mr. R.A.J. Hübel, leden, in aanwezigheid van mr. drs. L Helmich, griffier. De beslissing is in
het openbaar uitgesproken op 7 juli 2014.

PĨ

griffier

Afschrift verzonden aan partijen op :

voorzitter

0 7 -07- zon

Rechtsmiddel
Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de dag van verzending daarvan hoger beroep
worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als hoger beroep
is ingesteld, kan bij de voorzieningenrechter van de hogerberoepsrechter worden verzocht om
het treffen van een voorlopige voorziening of om het opheffen of wijzigen van een bij deze
uitspraak getroffen voorlopige voorziening.
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chrift.

