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BOUWVERGUNNINGEN

Betreft:
Aanvullende zienswijze i.v.m, voornemen vrijstelling te verlenen middels artikel 19, lid 2
WRO voor herbouw hotel "du Commerce" en bouw van 9 appartementen Frans van
Beststraat 7 - 7a.

MILIEUVERGUNNINGEN

BEZWAARSCHRIFTEN

Geacht college,

Tot ons hebben zich gewend de heren H. Janssen en M. Wolterink, p.a. Frans van

HUUR- EN PACHTZAKEN

Beststraat 7b, 5554 EA te Valkenswaard, hierna cliënten, met het verzoek hen bij te staan in
de vrijstellingsprocedure die zou moeten leiden tot vrijstelling en bouwvergunning voor blijkens de publicatie- "(Her)bouw hotel "du Commerce" met aanvulling van 9

PROJECTONTWIKKELING

appartementen aan de Frans van Beststraat 7 - la". Cliënten zijn eigenaar van "De
fantastische Willem II BV" waarbinnen de café's de fantast en dorpscafé Willem II worden
geëxploiteerd. Deze bedrijven grenzen aan de bouwlocatie.

VASTGOEDBEMIDDELING

Cliënten hebben om uiteenlopende redenen ernstige bezwaren tegen uw voornemen aan
het bouwplan, middels vrijstelling als vermeld, medewerking te verlenen. In verband
daarmee hebben wij namens cliënten d.d. 9 november 2009, verzonden 15 november 2009
een gemotiveerde zienswijze ingediend.
Naar aanleiding hiervan ontvingen wij uw brief van 4 januari 2010, kenmerk 09uit09222
waarin u o.a. mededeelt, dat vanwege het ontbreken van de juiste tekeningen besloten is
het vrijstellingsverzoek met ruimtelijke onderbouwing en ontwerpbesluit opnieuw ter inzage
te leggen gedurende de periode 7 januari 2010 tot en met 17 februari 2010. Voorts is daarin
vermeld, dat de ingediende zienswijze in stand zal worden gelaten.
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In verband hiermee hebben wij de stukken opnieuw ingezien. Desgevraagd zijn onze enkele
fragmenten uit de bouwtekening ter beschikking gesteld en is ons door de heer Hans Aerts,
die ter zake nog ruggespraak hield met mevrouw Cariijn Evers, verzekerd dat de overige
stukken ongewijzigd bleven.

De ingediende zienswijze wordt geacht hier te zijn ingelast. Aanvullend daarop wensen wij
nog onder uw aandacht te brengen dat het verlenen van vrijstelling niet alleen in strijd is met
het beleidsuitgangspunt van de gemeenteraad met betrekking tot het beperken van de
bouw van appartementen (woonvisie) maar ook in strijd met het coalitieprogramma 20082010 waarin o.a. is bepaald dat de bouw van dit soort appartementen complexen in strijd is
met de nota volkshuisvesting omdat het gaat om meer dan 6 appartementen. Ook gelet
hierop zijn wij van mening dat u niet bevoegd bent voor dit plan vrijstelling te vertenen.

Verder vermelden wij hier, dat naar onze mening ook de publicatie in week 1 voor
onderhavige procedure niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen. In de publicatie wordt
immers opnieuw niet beschreven waarvan vrijstelling wordt verleend hetgeen voor een
juiste beoordeling in eerste instantie zeer relevant is. Naar onze mening behoort dat tot de
"zakelijke inhoud" als waarvan sprake is in artikel 3.12 van de Algemene Wet Bestuursrecht.
Verder is de beschrijving onvolledig voor wat betreft de capaciteit van het project.
Tenminste had het aantal kamers vermeld dienen te worden zodat een (belanghebbende)
burger daarvan, zonder nader onderzoek, kennis kan nemen.

Blijkens bestudering van de betreffende tekeningen is er sprake van verschillende
goothoogten die allemaal hoger zijn dan de 7.00 meter die het bestemmingsplan toestaat.
De goothoogte van het hoofdgebouw bedraagt 10.50 meter, de goothoogte van de
dakkapellen 12.70 meter en de dakrand bevindt zich op een hoogte van 14.50 meter. Wij
zijn met cliënten van mening, daarin gesteund door de jurisprudentie, dat de dakrand zoals
genoemd - blijkens de begripsbepalingen- ook als goothoogte dient te worden beschouwd.
Als dat niet het geval is dan kan in principe sky-high gebouwd worden en dat zal toch niet
de bedoeling zijn! De goothoogte van dakkapellen is in dit plan uitgezonderd.
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De goothoogten van de lagere gedeelten van het complex zijn resp. 7.50 meter, 9.76 meter
en 11.50. Wij hebben deze hoogten vermeld op bijgevoegde aanzichttekening.
Kortheidshalve verwijzen wij daar naar.

In elk geval wijken deze goothoogten aanmerkelijk en onverantwoord af van de
basisuitgangspunten van het bestemmingsplan. Verder verwijzen wij naar de overwegingen
in het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan met name voor wat betreft de
verantwoording voor het toevoegen van een extra bouwlaag op de hoek van de Frans van
Beststraat/hoek Karel Mollenstraat Zuid, zienswijze 4 K.J. Dolleken, in dit geval is er geen
sprake van een "markante hoek", en naar de reactie op zienswijze 7 van Mr. C. Kuijken
waarin wordt overwogen dat de hoofdbouw een goothoogte van 7.00 meter mag hebben.

Voor het overige verwijzen wij, ook wat dit onderdeel betreft, naar de eerste zienswijze.
Daarin hebben wij overigens om toezending van de planschaderisicoanalyse verzocht. Aan
dat verzoek is nog niet voldaan. Wij verzoeken thans om omgaande toezending.

Tenslotte verzoeken wij u de vrijstellingsprocedure voor dit bouwplan niet door te zetten.

Onder voorbehoud van alle rechten en weren tekenen wij met hoogachting,

Martin Koenen Adviesbureau,

Een exemplaar van deze zienswijze is ter kennisneming aan de gemeenteraad gezonden,
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