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Ondenrerp: Reacde nieuw bedemm¡ngsplán

Ler¡sdçn, 3 îebruan 2022

Hoogedelgeslreng College,

op 12 januari 2022 vorstuurde u aan mi¡ hËt niouw€ vastgestelde bestemmlngeplân van de gemeentoraad
van de gomeente lÂ/est^Betuwe: "Achterstrâat achler 18-22 Beosd), Tovens ver¿ocht u míj ûm uiterlijk op 9
feþr$ail 2022 aen reacüe to goven op dlt gewllzlgd vffilgo$t6ld6 bestemmlngsplan. Met dlt $chr[von geef ¡k
gehoor aan uw vêlzoek. lk vorwíjs u daarÞij naâr ean reaetie díe wij al veøonden hobben âan de gomoonto-
raad over hel nieuwe beatemmingsplan (bijlage l).

De tussçnuitspraqk
ln de tueecnuíbpraak is ons beroopschrift op enkele onderdelen gegrond verklaard;- Er ie onvoldoendÊ tokening gôhoudên mol dô pilvacy vânwego de rnogelijkhoid om balkone op to

richten ean de zuidkantvan het plengebied en het feit det er tot op 0 meter van de erfgrens ge-
bouwd mag wotdon;

- Þe gevolgen voor de bedrijfsvoering van cllénl is onvoldoende ondeaocht en daardoor
onvoldoende moegênomon ln de besluitvormlng;

- De Afdeling is van oordeel dat de raad onvoldoende Ís nagegaan of de bouwmogelijkheden die het
bestemmingsplan nu biedt om te bouwen binnen hst bouwvlak, op sen ruimtelijk aanvaardbare ma-
n¡er vân toepaseing kunnen zijn in hot plangebied.

Daarom is besloten om het bestreden besluít te vemietigen maar de raad in de gelegenheid te stellen met
herstelde besluitvorming le komen, Dit beslemmingsplan is op ?1 december 2021 aangenomen dsor de
gemeenteraad.
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Onderwerp: Reactie nieuw bestemmingsplan

Leusden, 3 Íebruari 2022

Hoogedelgestreng College,

Op 12 januari 2022 versluurde u aan mij het nieuwe vastgestelde bestemmingsplan van de gemeenteraad

van de gemeente West-Betuwe: "Achterstraat achter 18-22Beesd). Tevens verzocht u mij om uiterlijk op 9

februari 2022 een reactie te geven op dit gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan. Met dit schrijven geef ik

gehoor aan uw verzoek. lk verwijs u daarbij naar een reactie die wij al verzonden hebben aan de gemeente-

raad over het nieuwe bestemmingsplan (bijlage l)'

De tussenuitspraak
ln de tussenuitspraak is ons beroepschrift op enkele onderdelen gegrond verklaard:

- Er is onvoldoende rekening gehouden met de privacy vanwege de mogelijkheid om balkons op te

richten aan de zuidkant van net plangebied en het feit dat er tot op 0 meter van de erfgrens ge-

bouwd mag worden;
- De gevolgen voor de bedrijfsvoering van cliënt is onvoldoende onderzocht en daardoor

onvoldoende meegenomen in de besluitvorming;
- De Afdeling is valioordeel dat de raad onvoldoende is nagegaan of de bouwmogelijkheden die het

bestemmirigsplan nu biedt om te bouwen binnen het bouwvlak, op een ruimtelijk aanvaardbare ma-

nier van toepassing kunnen zijn in het plangebied.

Daarom is besloten om het bestreden besluit te vernietigen maar de raad in de gelegenheid te stellen met

herstelde besluitvorming te komen. Dit bestemmingsplan is op 2'1 december 2021 aangenomen door de

gemeenteraad.
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Het nieuwe bestemmingsplan en onzê react¡e
ln het nieuwe, gewijzigde bestemmingsplan zqn een aantal wijzigingen doorgevoerd. Hieronder steeds in de

bullet de wijziging en daarondeÍ onze reactie:
- Er is een voorwaardelijke verplichting opgenomen om de belangen van het bedrijf van client beter

te waarborgen. Deze luidt:

" 3.4. 2 Voorwaardelijke verplichting - akoe slische maatregelen

Gronden en gebouwen kunnen niet eerder in gebruik worden genomen overeenkomstig het be-

paalde in artikel 3.1.1 sub a dan dat:
a. Op het perceel Achterstraat 22 te Beesd wordt voorzien ín een overkapping van minimaal

10 m2 zoats bedoeld in het akoestisch onderzoek van Adviesburo Van Der Boom d.d. 26
oktober 2021, welke onderdeel uitmaakt van dit bestemmingsplan;

b. De vooniening zoals bedoeld onder a in stand wordt gehouden gedurende de periode dat
op de locatie Achterstraat 22 nog bedrijfsmatige activiteiten worden verricht;

c. Voor de percelen Achterstraat 22 en 24 de gemeente West Betuwe besluit tot het opnemen
van een maatwerk voorschrift zoals bedoeld in het akoestisch onderzoek van Adviesburo
Van Der Boom d.d. 26 oktober 2021, welke onderdeel uitmaakt van dit bestemmingsplan.

d. De appartementen zodanig worden geïsoleerd zodat daar binnen in de geluidsgevoelige
vertrekken wordt voldaan aan de eisen uit tabel 2.17a Activiteitenbesluit die gelden voor
aanpandige gebouwen. Ðaarbijwordt vaor de geluidsbelastingen bij de gevels uitgegaan
van de doar Adviesburo Van den Boom berekende niveaus, zoals weergegeven in het
akoestisch onderzoek gedateerd 29 oktober 2021."

Daarbfi is er een mogelijkheid opgenomen om af te wijken van de verplichting voor een overkap-

ping:
"indien binnen 6 maanden na onherroepelijk worden van dit bestemmingsplan op het perceel Ach-

terstaat 22 geen overkapping t.b.v. het laden en /ossen is gerealiseerd."

Er zou dan een scherm van vijf meter hoog kunnen komen.

Er is inmiddels een besluit genomen waarbíj het maatwerkvoorschrift opgelegd wordt aan cliënt. ln dit maat-

werkvoorschrift staat:
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De vol gende maatwertvooEchñftcn woÉcn gccteld :

GeJurd

Voor de gevels van het nleuwe apparternertengeùourr tet dC ä*
Ecestlaan tu¡scn 26 cn 2E tc Bcctrl, gcldt dc vplg||lú¿

l, De in trbct 2,17a oBcnorncn oprendc
zÍtn nlel. van to@asslng op lttd- tul

r .. ..r,,,:r¡; ,¡

Noot: blt laaó- cn bsadvlûett€ri drn od( fÊfffpf dO
noodzakel[kc vocnuþbcrrcaûngcn. Dü lddl ú,W
lb van het ActlvltcltcnbËñrft,

Hierdoor zullen de nieuwe appartementen ons inziens geen extra belemmering opleveren voor het bedrijl

van clielnt. Daarnaast zal het woon- en leefklimaat in de appartementen beschermd worden door de voor-

zieningen die hiervoor voorgeschreven worden. Over de overkapping is inmiddels een overeenkomst geslo-

ten dat deze gerealiseerd zal worden. Er is afgesproken dat de vergunning voor de overkapping binnen vier

weken na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan wordt aangevraagd en voor de bouw van de

woningen wordt gerealiseerd. Het college heeft ook een princípeakkoord gegeven voor de realisatie van

deze overkapping. Er is echter nog geen vergunning verleend.

lnmiddels is vanuit het college aangegeven dat de maatwerkvoorschriften onherroepelíjk zouden zijn. 100%

zekerheid is daar natuurlijk niet over te geven (bijvoorbeeld vanwege de doorzendplicht). Hoewel er een

maatwerkvoorschrift voorgeschreven wordt in het bestemmingsplan wordt dit gedaan met een venvijzing

naar een akoestisch rapport die niet ook als bijlage bij de regels is opgenomen. Om de rechtszekerheid te

waarborgen zou het de voorkeur verdienen om de concrete maatwerkvoorschriften in het bestemmingsplan

vast te leggen.

- Er is een bepaling opgenomen dat balkons bij of aan hoofdgebouwen enkel aan de noordzijde ge-
realiseerd mogen worden ;

- Gevelopeningen aan de westzijde van het hoofdgebouw zijn uitsluitend toegestaan indien deze ge-
velopeningen zijn voorzien van melkglas en deze als zodanig ook in stand worden gehouden.

Wij kunnen ons vinden in de aanpassing wat betreft de balkons. Daarmee wordt het bestemmingsplan meer

ingericht naar de mogelijkheden die aansluiten bij het voorgestelde bouwplan en dit komt de privacy van

cliênten ten goede. Het laat echter onverlet dat er ramen kunnen worden opgericht aan de achterzijde met

zicht op de woning en tuin van cliênten.

ln het bestemmingsplan staat daarbij het volgende opgenomen voor wat betreft de goot- en bouwhoogte.
"ter plaatse van de aanduiding'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)', mogen respec-

tievelijk de goot- en bouwhoogte n¡et meer bedragen dan met die aanduiding is aangegeven;"
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Op de plankaart vinden we echter geen verdere aanduiding van de hoogten (afbeelding hieronder van

www.ruimteliikeolannen.nl). B'j het toegestuurde bestemmingsplan vanuit uw Raad van State, naar aanlei-

ding van de toezendíng door de raad, kunnen wij ook geen duidelijk vastgestelde plankaart vinden' Daar-

door is het onduideiijk of dit een verkeerde vertaling van de plankaart naar ruimtelijkeplannen.nl js of dat er

ten onrechte geen maafuoering is aangegeven op de plankaart.

Om te voorkomen dat de bouwhoogten ongelim dient dit ons inziens te worden

i lf 8c€s¡a&i

Ptil(lNfO

Enkelbestemming
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Daarnaast is de westzijde van het plan beschermd door de bepaling aangaande melkglas. Wij vragen ons

af waarom niet ook een dergelijke bepaling is opgenomen voor de zuidzijde. Dit om de prívacy te waarbor-

gen.

- Er is een aanduidíng "bijgebouwen" op de plankaart opgenomen en een bepaling dat alleen op
deze locatie biigebouwen gebouwd mogen worden.

Op zichzell is dit een positieve ontwikkeling nu er geen aanduiding bijgebouwen is opgenomen direct aan-

grenzend aan de perceelsgrens met cliënten. Echter laat dit onverlet dat er met de huidige inrichting nog

mogelijkheden zijn om vergunningsvrij bijbehorende bournruverken op te richten. Dit omvat zowel bepaalde

types bijgebouwen als ook zaken als carports en uitbreidingen van het hoofdgebouw, ln combinatie met de

ruimte maatvoering van het bouwvlak stellen wij dus dat er meer mogelijkheden geboden worden dan welke

de raad voor ogen heeft dat gerealiseerd zullen worden.

Conclusie
Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat er een beter bestemmingsplan ligt voor wat betreft de

situering van de balkons en de akoestische situatie. Als de maatwerkvoorschriften voor cliënt onherroepelijk

zijn dan is er bovendien een situatie waarin aan deze voonvaardelijke verplichting is voldaan. Gelet op de
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overeenkomst voor de overkapping is het ook aannemelijk dat deze gerealiseerd gaat worden voordat ge-

start wordt met de bouw van de woningen

Echter voor wat betreft de bouwmogelijkheden lijkt het bestemmingsplan nog steeds aanzienlijk ruimere

mogelijkheden te bieden dan noodzakelijk is. Dit vanwege de omvang van het bouwvlak én de mogelijkheid

tot vergunningsvrije bouwwerken, maar ook de ongelimiteerde hoogte die nu terug te vinden is.

Hoogachtend,
ARAG Rechtsbijstand

ARAGSENederland Postbus230,3830AE LEUSDEN Kastanjelaan2,3S33AN Leusden T(033)4342342. F(033)4342300
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Bijlage l: reactie nieuw bestemmingsplan aan raad
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Brouwers, Lucas

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

Urgentie:

Categorieën:

maandag 6 december 2021 08:48

'griffie@westbetuwe.nl'

Zienswijze aangepast bestemmingsplan achter Achterstraat 22 te Beesd (kenmerk

ARAG: 00467394)

Hoog

M-Files

Geachte raad,

Kan u mij bevesligen dat deze zienswijze ontvangen is en meegenomen wordt voor de raadsvergadering?

7 december 2021 spreekt u over het gewijzigd vastqestelde bestemmingsplan voor de bouw van 4 woningen achter

de Achterstraal2?in Beesd. Cliênten _ rronen aan de Achterslraal2?te Beesd.

Zij hebben daarom eerder ook een zienswijze ingediend ['r¡ -ol nâme vanwege de verminderde privacy, het uitzicht,

maar ook zeker de belangen van het bedrijf van de .,- e hij al lange tijd aan huis uitoefent. ln een

tussenuitspraak heeft de Raad van State aangegeven dat er nog onvoldoende bezien was of de akoestische situatie

houdbaar was, gelet op hel bedrijf . Daarnaast plaatste de Raad van State vraagtekens bij

bijvoorbeeld de privacy-situatie. Daarom ligt het nu voorgestelde, gewijzígde bestemmingsplan bij u voor.

Vooropgesteld zullen we aangeven dat dit bestemmingsplan een aanzienlijke verbetering is ten opzichte van het

voormalige. Ook zijn er inmíddels maatwerkvoorschriften opgelegd die de mogelijkheden voor de bedrijfsvoering van

cliënt beschermen. Deze zijn echter nog niet onherroepelijk dus weten we nog niet of deze in stand zullen blijven. Dat

volgen we op de voet. Daarnaast zijn er nog een aantal zaken in het bestemmingsplan die volgens ons beter

geregeld kunnen worden. Wj hebben het dan met name over de volgende gewijzigde planregels:



33.2 AfwiJkên yân de ì/oonËôtd€llrkc ropllctrtln¡

Burgemeester en wethouders kunnen âfwiiken van het bepaalde ;n ârt¡kËl 3.4.2 sub a ten eind{

afscherming van 5 meter hoog te teâliseten;

a. indien binnen 6 maanden na onherroepelilr worden van dit besternfi¡ngsplan op het perce,

Achterstâãt 22 geen overkappinE Lb.v. hel laden en læsen ¡s gereâlaseerd.

3.4 Speclllckc ÍlDri¡ll€ßËb
3.4.1 Voorvaardelflke rærplhhtlrtr - garËlopcnlngan wcctr{de

Gevelopeniogen âân de westzijde vän het hoofd(ebouw zijn uitsh.dtend toegestaan indien

gevel@en¡ngen eiJn voorzien van rnelk$as en de¿e äls zodâßig mk in stând worden gehouden.

3.4.2 Voorraârdclllhê ì/edlclìtlng - d(ocsbchc rnæücfÊlen

Gronden en gebo{rwe¡ hunnen niel ærder iñ gebruak worden Éenomen overee¡komstig het bepaa

artkcl 3.1.1sub a dan dat:

a. Op het perceel Achterstraât 221èBeeú wordt róorzien ¡n eÊn overkâpfing van minimaal 1

bedoeld ¡ri het ãkoestisch orrderzoek van Adviesbr¡rö Van Der Boom d.d.26 oklôber 2027,
or:derdeel u¡tmäakt van dit b€stemmingsplar;

b. De voorziening zods bedoekl o.\der a in stãtd wordt gehouden gedurende de periode dât o

lôcâtie Actrterstraat T2 t'tog bedriifsmatlge activite¡ten worden verrichtl
c. Voor de percelen Achterstrâat 22 en 24 de geû!¿eflte Wæt Betr¡we besluit tot het opnemer

nraatrerk voorschrift zoals bedoeH ¡ñ het akoes¡iscfi onderzoek valr Adviesburo Van Der Br

26 o kto ber 2O21, w elke onderdeel uitn!ââkt van C¡t h€srernmingspla n.

d. De appârtêrrìenten zodaniE $/orden geïsol€€rd zodal daar bhnen in (þ geluidqevoelige ver

wordt voldaan aan d€ eisen uit ¡abF'l2.17a Act¡yiþirenbesluit die geldefi voof aanpandigê [
ùaarùt wordt voor de gelu¡ßbelast¡ngen triJ de geveb u¡tgegÞân van de door Adviesbt¡ro V¿

Boorn berekende niveaus, ¿oâls weêrgegeven l.l het âkoestbdl onderzoek gedatee/d 29 ôl
2t2L.

Ten eerste zijn cliënten blij dat er in overleg nu gewerkt wordt aan een overkapping die tevens als geluidwerende

voorziening zal dienen. Dit is ook in principe een voonvaardelijke verplichting. Echter bieden de planregels ook de

mogelijkheid om een geluidsscherm van 5 meter, bij omgevingsvergunning, toe te staan in plaats van de overkapping

Dit komt in beeld als de overkapping niet binnen zes maanden na het onherroepelijk worden van het

bestemmingsplan is gerealiseerd. Daarmee lopen cliénten dus het risico dat als zij niet snel meewerken aan de

realisering van een overkapping, deze oplossing vervangen wordt door een geluidsscherm van vijf meter hooq. Wij

denken dat deze oplossing van het geluidsscherm ruimtelijk niet inpasbaar is gelet op de omgeving en wat de

consequenties voor het uiÞicht van de omgeving, maar ook de nieuwe woningen zal zr¡n. Wij ztjn dus van mening dat

deze optie uit het bestemmingsplan moet verdwijnen.

Daarnaast wordt er nu in de voorwaardelijke verplichting verwezen naar hetgeen geschreven is in het rapport van

Adviesburo Van den Boom. Dit rapport wordt echter niet als bijlage bij het bestemmingsplan opgenomen. lndien u

vasthoudt aan deze manier van bestemmen dan dient minimaal het rapport als bijlage aan het bestemmingsplan te

worden toegevoegd. Echter denken wij dat het raadzaam is om de voorwaardelijke verplichting specifieker te maken

zodat deze niet in strijd is met de rechtszekerheid. Voor wat betreft de overkapping kunnen er maten worden

opgenomen bijvoorbeeld. Als het goed is zijn er op korte termijn ook tekeningen beschikbaar. Voor wat betreft het

maatwerkvoorschrift zou bijvoorbeeld verwezen kunnen worden naar een maatwerkvoorschrifr waardoor de

bedrijfsvoering van de percelen Achterstraat 22 en 24 niet worden belemmerd. Ook de niveaus en maatregelen voor

de gevels kunnen worden vastgelegd in het besluit.
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Ten clottc is er voor dc westzijde bepaalt dat ramen met melkglas mootcn worden uitgevoerd. Wj vragen ons af
wÐarom dit niet tevcns ook voor de zuidzijde is bepaald, omdat de ramen (op de verdiepingcn zckcr) daar inkijk
zullcn hebbcn op het perceel van cliënten.

Met vriendelijke groet,
ARAG Rcchtsbijstand

Jurist bEstuursrechr

Kastanjelaan 2,3833 AN, Leusden
Postbus 230, 3830 AE Leusden

F 033 4342300

r,rnr¡vv.ARAG.nl
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