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t (023) 888 37 11 Zittingen
t (023) 888 37 12 Beroepszaken
t (023) 888 37 13 Voorzieningen
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(Bestuursrecht)
f (023) 888 39 77 (Belasting)
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Bij beantwoording de datum en
ons kenmerk ve rme lde n. Wilt u
slechts één zaak in uw brief
behandelen.

Geachte heer/mevrouw,
Over het beroep met zaaknummer HAA 14 I 2241 WABOA LUD1 deel ik u het volgende mee.
De rechtbank heeft uitspraak gedaan. Ik stuur u een kopie van de uitspraak. Indien in deze uitspraak
wordt verwezen naar een uitspraak met een ECLl-nummer, is de tekst van de betreffende uitspraak
onder dat nummer gepubliceerd op www.rechtspraak.nl.
Tegen deze uitspraak staat voor een belanghebbende en het bestuursorgaan hoger beroep open. Dit dient
te worden ingesteld binnen zes weken na de datum van verzending van deze uitspraak door een
beroepschrift en een kopie van deze uitspraak te zenden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In uw beroepschrift moet u vermelden waarom u
het niet eens bent met de uitspraak. U kunt ook digitaal hoger beroep instellen bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Kijk op www.raadvanstate.nl voor meer informatie over het
indienen van digitaal beroep.
Als u naar aanleiding van deze brief vragen hebt, kunt u contact opnemen met de administratie van de
rechtbank op het hierboven vermelde doorkiesnummer.
Als u de rechtbank belt of schrijft, verzoek ik u het zaaknummer te vermelden.
Hoogachtend,

de griffier
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uitspraak
R E C H T B A N K NOORD-HOLLAND
Zittingsplaats Haarlem
Bestuursrecht
zaaknummers: HAA 14/2241
uitspraak van de enkelvoudige kamer van 29 mei 2015 in de zaak tussen
P.J.M. Willenbroek en J.W. Willenbroek, te Santpoort-Noord, eisers
(gemachtigde: mr. W. Visser),
en
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen, verweerder
(gemachtigden: A. Braams, W. Dooijes, R. Hardeveld).
Als derde-partij hebben aan het geding deelgenomen: Gedeputeerde Staten van NoordHolland, de Raad van de gemeente Velsen en H.J. Balvers, te Santpoort-Noord.

Procesverloop
Bij besluit van 9 augustus 2013 (het primaire besluit) heeft verweerder aan H.J. Balvers
(vergunninghouder) vrijstelling en een bouwvergunning eerste fase verleend voor het
oprichten van vier woningen met bijgebouwen en het realiseren van zes parkeerplaatsen op
een perceel gelegen aan de Kweekerslaan (tegenover nummers 5 tot en met 13) te SantpoortNoord.
Bij besluit van 17 april 2014 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar van eisers
ongegrond verklaard.
Eisers hebben tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.
Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.
Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 5 november 2014. Eisers zijn verschenen,
bijgestaan door hun gemachtigde mr. W. Visser. Verweerder heeft zich laten
vertegenwoordigen door zijn gemachtigden A. Braams, W. Dooijes en R. Hardeveld. Derdepartij is verschenen, vergezeld door J.H. Stolk (directeur van Gebroeders Stolk Ontwikkeling
B.V.). De rechtbank heeft het onderzoek op de zitting geschorst en bepaald dat Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland en de Raad van de gemeente Velsen alsnog zullen worden
uitgenodigd om aan dit geding deel te nemen. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en de
Raad van de gemeente Velsen hebben de rechtbank bericht geen behoefte te hebben aan een
inhoudelijke reactie. Nadat alle partijen daartoe toestemming hebben verleend om de zaak af
te doen zonder een nadere zitting, heeft de rechtbank het onderzoek gesloten.
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Overwegingen
1.
In geschil onder meer de datum waarop de aanvraag bij verweerder is ingediend.
Mede gelet op de ter zitting getoonde ontvangstbevestiging acht de rechtbank aannemelijk
dat verweerder de aanvraag op 30 juni 2008 heeft ontvangen.
2.
Gelet op deze datum en op het overgangsrecht van de nadien gewijzigde wetgeving
is de aanvraag terecht getoetst aan de Wet op de Ruimtelijke Ordening en aan de Woningwet
zoals deze op die datum golden.
3.
De bezwaren van eisers betreffen verder onder meer de stedenbouwkundige
onderbouwing van het plan. Zij stellen in dat verband dat de woningen te hoog en te massaal
zijn in verhouding tot de omliggende woningen en dat het bouwplan zal leiden tot een
beperking van hun recht op privacy en uitzicht.
4.
De rechtbank ziet geen aanleiding dat voor het oordeel dat verweerder in deze
opzichten niet in redelijkheid heeft kunnen komen tot het verlenen van de gevraagde
vrijstelling en vergunning. Daarbij zijn in aanmerking genomen de ligging en de afstand tot de
omringende bebouwing alsmede dat de thans beoogde hoogte van de woningen, te weten 8,5
meter, niet uitgaat boven hetgeen in de directe omgeving is toegestaan. Dat die woningen in
feite lager zijn, is niet van belang. Deze beroepsgrond kan niet slagen.
5.
De kern van het beroep van eisers betreft de grond dat aan het bestreden besluit
onvoldoende onderzoek ten grondslag ligt over de vraag wat de gevolgen van het bouwplan
zijn voor de waterhuishoudkundige situatie van het omliggende gebied, waaronder het directe
woongebied van eisers. Eisers wijzen daarbij op een brief van 8 mei 2014 van het
Hoogheemraadschap Rijnland.
6.
Verweerder heeft ter zake nader onderzoek uitgevoerd en overleg gehad met het
Hoogheemraadschap en vergunninghouder. Dit heeft geleid tot een wijziging van de
oorspronkelijk beoogde wijze van afvoer van het hemel,- drainage- en vuilwater van het
bouwperceel. Een en ander is verwoord in het verweerschrift van 24 september 2014. Het
Hoogheemraadschap heeft bij brief van 29 oktober 2014 desgevraagd aan verweerder
bevestigd dat - zakelijk weergegeven - het bouwproject met de thans overeengekomen wijze
van afvoer geen risico oplevert voor toename van grondwateroverlast in de omgeving.
7.
De rechtbank leidt uit het voorgaande af dat het aanvankelijk verrichte onderzoek
naar de waterhuishoudkundige situatie onjuist dan wel onvolledig was. Het bestreden besluit
berust dan ook in zoverre niet op een deugdelijke motivering en komt deswege voor
vernietiging in aanmerking.
8.
De vraag die vervolgens voorligt is of er aanleiding is de rechtsgevolgen van het
besluit in stand te laten. Dienaangaande stelt de rechtbank vast dat eisers het in het
verweerschrift besloten liggende en nadien nog expliciet door het Hoogheemraadschap
verwoorde standpunt dat er thans geen toename van risico's op grondwaterlast als gevolg van
het bouwproject meer bestaat niet alsnog met een deskundig advies of overigens met
voldoende kracht van argumenten hebben bestreden. Dit zo zijnde is niet gebleken dat aan
het deskundig standpunt van het Hoogheemraadschap geen doorslaggevend gewicht mag
worden gehecht. Hiermede is het bestreden besluit alsnog van een deugdelijke onderbouwing
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voorzien. De rechtbank zal de rechtsgevolgen van het besluit dan ook in stand laten.
9. De rechtbank veroordeelt verweerder in de door eisers gemaakte proceskosten. Deze
kosten stelt de rechtbank op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht voor de door
een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand vast op 6 980,- (1 punt voor het indienen
van het beroepschrift, 1 punten voor het verschijnen ter zitting met een waarde per punt van
6 490,- en een wegingsfactor 1).
10. De rechtbank bepaalt dat verweerder aan eisers het door hen betaalde griffierecht dient
te vergoeden.
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Beslissing
De rechtbank:
verklaart het beroep gegrond;
vernietigt het bestreden besluit;
bepaalt dat de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit in stand blijven;
draagt verweerder op het betaalde griffierecht van 6 165,- aan eisers te vergoeden;
veroordeelt verweerder in de proceskosten tot een bedrag van 6 980,-, te betalen
aan eisers.

Deze uitspraak is gedaan door mr. I.M. Ludwig, rechter, in aanwezigheid van mr. S. VossePirs, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 29 mei 2015.
De griffier is vertiinderd te tekenen.

griffier

er

Afschrift verzonden aan partijen op:

0 1 JUNI 20Í5
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.

