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Geachte heer Hovens,
Bij brief van 5 april jongstleden hebben wij de raad geïnformeerd, dat wij aan de heer
Mulder een omgevingsvergunning hebben verleend voor een bouwwerk op het perceel
Vilderwei 1. Deze briefis voor u aanleiding geweest om, namens de fractie van H&G,
een aantal vragen te stellen ex. artikel 41 van het Reglement van Orde.
Deze vragen zullen in het navolgende puntsgewijs worden beantwoord.
1. Vraag: Waarom heeft het college besloten om de raadjuist over het verlenen van deze
specifieke vergunning te informeren middels schrijven met kenmerk lluit02516? Welke
bijzondere omstandigheden liggen hieraan ten grondslag?
Antwoord: In het kader van de actieve informatieplicht hebben wij gemeend u op de
hoogte te moeten stellen van de vergunningverlening. Temeer nu de kwestie eerder, al
dan niet zijdelings, in raadsvergaderingen aan de orde is geweest in het kader van het
vaststellen van het bestemmingsplan "Dommelen 2009".
2. Vraag: Hoe kijkt het college aan tegen de al doorlopen rechterlijke procedures zoals
die de afgelopen 7 jaren zijn gevoerd?
Antwoord: De procedures hebben betrekking op twee afzonderlijke trajecten, namelijk
de vergunningverlening en het handhavingbesluit. Het indienen van een (hoger)
beroepschrift is één van de rechtsmiddelen die aangewend kunnen worden, indien men
het niet eens is met een door het gemeentebestuur genomen beslissing.
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Deze rechtsmiddelen zijn door zowel de aanvrager van de vergunning als door
omwonenden aangewend. In deze kwestie is het namelijk niet mogelijk gebleken om op
een minnelijke wijze tot een oplossing te komen. Indien men er vervolgens voor kiest
om de zaak aan de rechter voor te leggen, dan gaat men een langdurig traject in. Hoewel
7 jaar procederen niet alleen lang lijkt maar ook lang is, is deze lange tijdsduur zeker
geen uitzondering. Alleen al binnen de gemeente Valkenswaard spelen meerdere zaken
die enkele jaren onder de rechter liggen.
3. Vraag: Wat voor consequenties heeft de gewijzigde wetgeving voor dit specifieke
geval?
Antwoord: Het is niet geheel duidelijk wat bedoeld wordt met "gewijzigde wetgeving".
Wel kan worden opgemerkt dat als gevolg van het vaststellen van de beleidsregels met
betrekking tot de planologische afwijkingsmogelijkheden, de zogenaamde
"kruimelgevallen", het mogelijk was om het inmiddels gerealiseerde bouwwerk te
legaliseren. De ontheffingsmogelijkheid die destijds in het ontwerpbestemmmgsplan
"Dommelen 2009" -waarbinnen ook het perceel Vilderwei 1 is gelegen- was
opgenomen (en door de raad is geamoveerd), is op verzoek van de raad neergelegd in
bovengenoemde beleidsregels.
Nadat de beleidsregels op 21 december 2010 waren vastgesteld, is door de heer Mulder
een aanvraag voor een omgevingsvergurming ingediend, welke vergunnmg op 4 april
jongstleden is verleend. Het verlenen van de vergunning is overigens -mede gelet op de
vigerende jurisprudentie te dezer zaken- reden geweest om het handhavingbesluit in te
trekken.
4. Vraag: Hoe kijkt het college aan tegen het al genomen handhavingbesluit in relatie tot
de gewijzigde wetgeving? Is hier sprake van bijzondere omstandigheden in relatie tot de
nieuw aangevraagde omgevingsvergunning?
Antwoord: Zie antwoord onder punt 3. Het handhavingbesluit is inmiddels ingetrokken.
5. Vraag: In hoeverre heeft het eerder genomen handhavingbesluit een rol gespeeld bij
de beoordeling van de nieuwe aanvraag omgevingsvergunning en op welke manier?
Antwoord: Het eerder genomen handhavingbesluit heeft geen rol gespeeld bij de
beoordeling van de nieuwe aanvraag.
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6. Vraag: Het gebouw voldoet qua goothoogte niet aan het bestemmingsplan. In het
bestemmingsplan zijn mogelijkheden m.b.t. afwijking hiervan opgenomen. In het
genomen besluit is hiervan echter niets terug te vinden. Waarom is dat niet gebeurd?
In het besluit is wel degelijk opgenomen dat ingevolge artikel 19.3.3c van de
bestemmingsplanvoorschriften de maximale goothoogte bij aan- en bijgebouwen 3
meter bedraagt en dat in de aanvraag een goothoogte van 3,1 meter wordt gevraagd.
Overwogen wordt dat de gevraagde afwijking klein is en binnen het huidige dakvlak
blijft en dat besloten is om ten aanzien van het betreffende voorschrift, artikel 25 lid 2
van het bestemmingsplan van toepassing te verklaren (10%-regeling).
7. Vraag: Er wordt een vergunning verleend voor het gebruiken van gronden en
bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan. Waarom is deze vergunning überhaupt
nodig gelet op het door de aanvrager gegeven gebruik "garage, hobby, berging"?
Antwoord: Ingevolge artikel 2.1 van de Wabo is het -kort samengevat en voor zover
relevant in deze kwestie- verboden om zonder omgevingsvergunning een project uit te
voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit het bouwen van een bouwwerk,
het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan. Een
omgevingsvergunning is -gelet op dit artikel- in ieder geval vereist.
8. Vraag: Uit de aanvraag is niet te herleiden dat het gaat om een strijdigheid van het
gebruik ten opzichte van het bestemmingsplan. Waarom komt dit dan wel terug in het
uiteindelijke besluit?
Antwoord: Het gebruik van het bouwwerk is in overeenstemming met het
bestemmingsplan. Uit de tekening behorende bij de aanvraag blijkt dat het gaat om het
bouwen van een bijgebouw. Volgens het bestemmingsplan staat het bijgebouw op
gronden die bestemd zijn voor eengezinswoningen en bijgebouwen. In het artikel 19.5.1
(gebruiksverbod) is aangegeven, dat bijgebouwen niet gebruikt mogen worden als
zelfstandige woning en als afhankelijke woonruimte. Dat is niet het geval dus het
gebruik van het bijgebouw is in overeenstemming met het bestemmingsplan.
Op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo moet een vergunning (onder
meer) worden geweigerd indien het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met
een bestemmingsplan is. "Gebruiken" omvat-anders dan onder de oude regelgevingook bouwen. Aangezien het bouwplan voor wat betreft de afstand tot de zijdelingse
perceelsgrens en de maximale goothoogte, in strijd is met het bestemmingsplan, heeft
een toetsing van deze aspecten plaatsgevonden aan artikel 2.12 van de Wabo.

Deze toetsing en de motivering om af te wijken, zijn opgenomen in het besluit onder het
kopje "Activiteit: Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een
bestemmingsplan".

9. Vraag: Bij het onderdeel "handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening" wordt
door de aanvrager aangegeven, dat e.e.a. betrekking heeft op de overschrijding van de
goothoogte en het bouwen tot de zijdelingse perceelsgrens. Waarom is dit onderdeel in
het besluit niet terug te vinden?
Antwoord: Deze aspecten zijn getoetst aan artikel 2.12 van de Wabo en in het besluit
terug te vinden onder het kopje "Activiteit: Het gebruiken van gronden of bouwwerken
in strijd met een bestemmingsplan". Zie het antwoord onder punt 9.

10. Vraag: Op welke wijze heeft de integrale belangenafweging plaatsgevonden en wat
kwam daaruit naar voren? Graag ontvangen wij een volledige beschrijving en motivatie
van de belangenafweging.
Zie hiervoor de antwoorden onder de punten 8 en 9.

11. Vraag: Waarom zijn in de beleidsregels geen algemene afwegingscriteria voor de
toepassing van deze regels opgenomen?
Bij onderhavige beleidsregels zijn geen algemene afwegingscriteria opgenomen, omdat
algemene afwegingscriteria het nadeel hebben dat er een keurslijf ontstaat waardoor
creatieve mogelijkheden worden beperkt. Daarnaast kan het voorkomen dat afwijken
van een bepaalde bestemmingsplanregel bij situatie A wel en bij situatie B niet is
gewenst, omdat bijvoorbeeld de ligging t.o.v. belendingen verschillend zijn.
Gekozen is om per casus een afweging te maken of een afwijking wel of niet is gewenst.
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12. Vraag: Welke concrete uitgangspunten liggen ten grondslag aan de in artikel 3
onder "nadere invulling plaatselijke regeling" genoemde afmetingen? Daarbij in het
bijzonder de genoemde breedte van een bouwperceel van > 27 meter?
Om bouw- en gebruiksregels zoveel mogelijk uniform op te stellen zijn afmetingen in
artikel 3 onder 'nadere invulling plaatselijke regeling' overgenomen uit bestaande
bestemmingsplannen. Ook de genoemde breedte van een bouwperceel van > 27 meter.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
burgemeester,
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