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BEROEPSCHRIFT / CRISIS- EN HERSTELWET VAN TOEPASSING

Hoogedelgestreng college,

Namens cliënt, de heer H. Remmers, wonende te (5051 RD) Goirle aan de Kloosterstraat 12, 
die voor deze zaak woonplaats kiest te (1016 CE) Amsterdam aan de Herengracht 320, ten 
kantore van Suez Advocaten, van welk kantoor ondergetekende als zijn advocaat en 
gemachtigde optreedt, stel ik hierbij beroep in tegen het besluit van de gemeenteraad van 
Goirle van 11 april 2017 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Thomas van 
Diessenstraat-Kloosterstraat" (hierna: bestemmingsplan) welk plan van 8 mei 2017 tot en 
met 19 juni 2017 ter inzage ligt. Een afschrift van het bestreden besluit treft u aan als bijlage 
1.

Inleiding
Cliënt, verder te noemen: appellant, is eigenaar en bewoner van het pand Kloosterstraat 12 
(Villa Stella). Het pand is aangewezen als rijksmonument.

Op 5 april 2016 heeft een medewerker van Woonstichting Leystromen appellant 
geïnformeerd over de bouwplannen voor de percelen gelegen naast dat van appellant op de 
hoek Thomas van Diessenstraat-Kloosterstraat, kadastraal bekend gemeente Goirle, sectie B, 
nummers 6078 (gedeeltelijk), 6748 (gedeeltelijk) en 6963. Deze bouwplannen voorzien in de 
bouw van een wooncomplex bestaande uit 18 appartementen voor jongeren met een 
beperking. De beoogde ontwikkeling past niet in het vigerende bestemmingsplan 
"Centrumgebied". De gemeente heeft onder voorwaarden aan het principeverzoek van 
Woonstichting Leystromen medewerking verleend. Deze voorwaarden zijn vertaald in het 
thans voorliggende bestemmingsplan.
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In de huidige situatie is sprake van een grotendeels onbebouwde situatie. Op het perceel 
van circa 1.400 m2 lagen twee voormalige arbeiderswoningen georiënteerd op de 
Kloosterstraat. Deze woningen zijn inmiddels gesloopt. Het overige deel is tuin.

In de toekomstige situatie wordt appellant geconfronteerd met een bouwvlak ten noorden en 
deels ten westen van zijn monumentale woning waarbinnen een bouwhoogte van 9 meter is 
toegestaan.

Het plangebied grenst in het zuiden circa 26 meter aan het perceel van appellant, waarvan 
het over een lengte van circa 10 meter circa 3 meter terugspringt ten opzichte van de 
perceelsgrens. Het bouwvlak ligt op een afstand van circa 3 meter van de Kloosterstraat, 
zodat het bouwvlak in het zuiden over een lengte van circa 13 meter grenst aan het perceel 
van appellant. Het plangebied grenst in het westen circa 19 meter aan het perceel van 
appellant, waarvan circa 6 meter tevens de grens van het bouwvlak is. Over een lengte van 
circa 13 meter grenst aan het perceel van appellant tevens een gebied waarbinnen 
uitsluitend bijgebouwen zijn toegestaan waarvan de bouwhoogte niet meer dan 5 meter mag 
bedragen.

Appellant kan zich met deze toekomstige situatie niet verenigen en heeft daarom tijdig een 
zienswijze ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan, dat van 26 oktober 2016 tot en 
met 7 december 2016 ter inzage heeft gelegen (bijlage 2).

Deze zienswijze is niet overgenomen en heeft dan ook niet geleid tot aanpassing van het 
ontwerpbestemmingsplan. Op 11 april 2017 heeft de gemeenteraad van Goirle, verder te 
noemen: verweerder, het bestemmingsplan "Thomas van Diessenstraat-Kloosterstraat" 
vastgesteld.

Gronden van beroep
Appellant kan zich dan ook met het thans bestreden besluit niet verenigen en voert daartoe 
het volgende aan.

In de Nota zienswijzen (bijlage 3) is verweerder puntgewijs ingegaan op de in de zienswijze 
van appellant aangevoerde aspecten. Hierna zal dezelfde volgorde worden aangehouden als 
in de Nota zienswijzen. Per aspect zal worden ingegaan op het standpunt van verweerder.

Adviezen Rijksdienst voor de Monumentenzorg en RACM
In zijn zienswijze heeft appellant verwezen naar het advies van de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg van 6 juli 2006 opgesteld in het kader van een eerdere discussie over 
bouwplannen op het perceel Thomas van Diessenstraat-Kloosterstraat. Dit advies was voor 
het college destijds aanleiding geen verdere medewerking te verlenen aan het realiseren van 
die bouwplannen.

Het advies van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg is helder en luidt als volgt:

"Huize Stel la is architectuurhistorisch van belang wegens de gaafheid van het exterieur en 
interieur en de architectuurhistorische, typologische en functionele zeldzaamheid. In de
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bestaande situatie is aan weerszijden van Huize Ste/ia relatief kleinschalige bebouwing 
gesitueerd en is de villa enigszins teruggelegen van de weg. Deze ligging benadrukt het 
vanuit architectuurhistorisch oogpunt bijzonder en vanuit stedenbouwkundig oogpunt statig 
karakter van de villa.
Hoewel de kenmerkende terugliggende situering blijft behouden, is de nieuwbouw niet alleen 
in de perceeisgrens en daarmee op slechts geringe afstand van Huize Steiia gesitueerd, maar 
is ze ook zodanig hoog en volumineus, dat de villa lijkt te worden verdrongen en dat 
monumentale uitstraling ervan in de verdrukking raakt.

Ik heb begrip voor een vergroting van het bouwvolume ten opzichte van de bestaande 
situatie maar door de situering en de hoogte, ontstaat in het huidig pian een bouwmassa die 
de monumentale waarde, maar ook de belevingswaarde van Huize Steiia aan tast/verstoort.

Ik wii adviseren om het appartementencomplex althans ter hoogte van de villa meer uit de 
perceeisgrens te situeren, zodat de vrije ligging van het rijksmonument blijft behouden en 
om de bouwhoogte ter hoogte van de villa te beperken tot die van de villa zeif."

Bij brief van 12 maart 2007 heeft de opvolger van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 
de Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten (RACM), vervolgens 
aangegeven dat het erom gaat de nieuwbouw zodanig te ontwerpen en te situeren dat het 
aspect van "vrije ligging" van de villa in stand blijft. Dit kan door nieuwbouw op gepaste 
afstand van de villa te plaatsen en de hoogte van de nieuwbouw te beperken. Ook de 
architectuur van de nieuwbouw of het verder terugbrengen van de rooilijn van de 
nieuwbouw zal daarin een rol kunnen spelen, aldus de RACM.

Het bouwplan is volgens verweerder opgesteld met inachtneming van het advies van de 
RACM, waarbij de bouwhoogte is verlaagd, de bebouwing deels verder van de perceeisgrens 
is gesitueerd, de rooilijn is teruggelegd en rekening is gehouden met de architectuur.

Weliswaar is de maximale bouwhoogte volgens de verbeelding verlaagd naar 9 meter, maar 
het plangebied grenst in het zuiden nog steeds circa 26 meter aan het perceel van appellant, 
waarvan het over een lengte van circa 10 meter circa 3 meter terugspringt ten opzichte van 
de perceeisgrens. In het westen grenst het plangebied circa 19 meter aan het perceel van 
appellant. Daarbij grenst het bouwvlak in het zuiden over een lengte van circa 13 meter aan 
het perceel van appellant en in het westen circa 6 meter. Kortom, plangebied en bouwvlak 
zijn voor het overgrote deel nog steeds gesitueerd op de perceeisgrens. Hiermee wordt dus 
geenszins tegemoet gekomen aan het advies van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
als ook het advies van de RACM om de nieuwbouw op gepaste afstand van de villa te 
plaatsen en zo het aspect van "vrije ligging" van de villa in stand te houden.

Partijen verschillen van mening over de uitleg van het advies van de RACM. Duidelijk is dat 
het aspect van "vrije ligging" van de monumentale villa in stand moet blijven. Naar de 
mening van appellant moet het advies zo worden uitgelegd, dat de nieuwbouw én op 
gepaste afstand van de villa wordt geplaatst én dat de hoogte van de nieuwbouw wordt 
beperkt. Daarnaast kunnen architectuur en het verder terugbrengen van de rooilijn een rol 
spelen. Volgens de uitleg van verweerder blijft het aspect van "vrije ligging" van de villa in
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stand enerzijds door afstand en hoogte en anderzijds door architectuur en het verder 
terugbrengen van de rooilijn van de nieuwbouw. Door het volgens veweerder ingetogen 
ontwerp van het bouwplan en het terugleggen van de rooilijn van de nieuwbouw is voldaan 
aan het advies van de RACM, aldus verweerder.

Appellant stelt zich op het standpunt dat hiermee geenszins tegemoet wordt gekomen aan 
het advies van de RACM. Er is immers geen sprake van een gepaste afstand. Weliswaar 
heeft de RACM niet nader omschreven wat onder gepaste afstand moet worden verstaan, 
maar uit de bewoordingen van de RACM mede bezien in het licht van het advies van de 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg wordt volgens appellant voldoende duidelijk dat 
hiermee niet is bedoeld dat kan worden gebouwd op de perceelsgrens en dat over een 
lengte van 13 meter respectievelijk 6 meter met een bouwhoogte van 9 meter 
(hoofdgebouw) plus 13 meter met een bouwhoogte van 5 meter (bijgebouwen). De villa 
wordt hierdoor ingesloten door het bouwplan. Aan het monumentale karakter van de villa 
wordt dan ook geen recht gedaan.

Daarbij komt, dat volgens de in de regels opgenomen algemene afwijkingsregels (artikel 10) 
het bevoegd gezag bij omgevingsvergunning kan afwijken van de voorgeschreven maten 
voor de bouwhoogte, oppervlakte, inhoud en afstand van bouwwerken. Voorts kan het 
bevoegd gezag volgens de algemene wijzigingsregels (artikel 11) bestemmingsgrenzen, 
bouwvlakken en aanduidingen wijzigen.

Deze regels zullen het college dusdanig veel vrijheid geven, dat appellant in de toekomst kan 
worden geconfronteerd met een bouwhoogte hoger dan 9 meter en met een bouwvlak 
volledig gesitueerd op de perceelsgrens. Dit is onwenselijk en levert strijd op met de 
rechtszekerheid. Het feit dat voorafgaand aan de toepassing van deze planregels een 
belangenafweging gaat plaatsvinden en er gebruik kan worden gemaakt van 
rechtsbeschermingsmogelijkheden maakt dit naar de mening van appellant niet anders. De 
opmerking van verweerder dat voornoemde planregels niet onbegrensd kunnen worden 
toegepast wordt nergens in de planregels gestaafd.

Welstands- en monumentencommissie
Het bouwplan is ter beoordeling voorgelegd aan de Welstandscommissie Omgevingsdienst 
Zuidoost-Brabant uitgebreid met een monumentendeskundige. Uit het summiere verslag van 
de welstandscommissie van 24 mei 2016 blijkt dat sprake is van waardering voor de opzet 
van het ontwerp. Dit geldt ook voor de massaverhoging aan de voorkant van het plan.
Verder wordt de positie van het bouwplan naast Villa Stella goed voorstelbaar gevonden.

Appellant blijft van mening dat "waardering hebben voor" en "goed voorstelbaar" wel erg 
mager overkomt als motivering voor de welstandsaspecten van een bouwplan als de 
onderhavige. Zeker, gezien de adviezen van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de 
RACM. Verweerder is hierop in de Nota zienswijzen ten onrechte niet ingegaan. Een verzoek 
aan de welstandscommissie om een onderbouwing had voor de hand gelegen.

Daarbij komt dat het advies van de welstandscommissie luidt: "voldoet, mits nog wordt 
gereageerd op de onderstaande kanttekeningen in de motivering". Appellant heeft geen
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nadere reactie ontvangen noch een aanvullend advies. Hij stelt zich dan ook op het 
standpunt dat het advies van de welstandscommissie niet in deze vorm aan het bestreden 
besluit ten grondslag had mogen worden gelegd, zodat sprake is van strijd met zowel het 
zorgvuldigheidsvereiste als het motiveringsvereiste.

Onevenredige belangenafweging
Appellant heeft steeds aangegeven te willen streven naar een plan dat zich positief verdraagt 
tot zijn monumentale villa en de locatie. Hieraan wordt nu niet voldaan. Appellant verwijst in 
dit kader naar hetgeen hij hiervoor heeft aangevoerd ten aanzien van de adviezen van de 
Rijksdienst voor de Monumentzorg en de RACM alsmede ten aanzien van het advies van de 
welstandscommissie.

Verweerder erkent dat het woon- en leefklimaat van appellant door het te bouwen 
appartementencomplex zal worden aangetast. Appellant blijft dan ook van mening dat niet 
valt in te zien, dat de belangen van Woonstichting Leystromen zwaarder dienen te wegen 
dan de belangen van appellant. Verweerder heeft dit ook niet gemotiveerd. Derhalve is wel 
degelijk sprake van een onevenredige belangenafweging.

Aantasting woon- en leefklimaat 
Vrij uitzicht en privacy
Appellant vreest voor zijn vrije uitzicht als direct naast zijn perceel een 
appartementencomplex bestaande uit twee bouwlagen en met een bouwhoogte van 9 meter 
wordt gebouwd. Vanuit de tuin is het zicht op het kloostergebouw al meer dan een eeuw 
bepalend geweest. Door de nieuwbouw zal dit uitzicht volledig verdwijnen.
Dit wordt door hem ervaren als een aanmerkelijke verslechtering van zijn woon- en 
leefklimaat. Gelet op het feit dat het bouwvlak aan zowel de noord- als de westzijde van zijn 
perceel op de perceelsgrens is gesitueerd, zal er direct inkijk ontstaan in de woning en op 
het terras en de tuin. Dit heeft tevens een ingrijpende aantasting van de privacy tot gevolg.

Volgens verweerder heeft niemand recht op blijvend vrij uitzicht. Echter, uw jurisprudentie 
op dit punt heeft met name betrekking op dicht verstedelijkt gebied. Appellant woont in een 
gebied dat volgens de gemeentelijke beleidsdocumenten wordt gekenmerkt door het dorpse 
en landschappelijke karakter gelegen in het groen. Dit groene aspect wordt nog eens 
benadrukt door het tuinontwerp van architect E. Lens hetgeen bijdraagt aan de kwaliteit van 
de woonomgeving,

Verweerder wijst in dit kader op de maximaal toegestane bouwhoogte van 15 meter in het 
vigerende bestemmingsplan "Centrumgebied", die nu is teruggebracht naar 9 meter. Dat 
klopt, maar daarbij moet wel in ogenschouw worden genomen dat het huidige bouwvlak 
zeker drie keer zo klein is dan het beoogde bouwvlak en bovendien is gesitueerd direct aan 
de straatzijde, zodat sprake is van een geheel andere situatie.

Woonstichting Leystromen is bereid om de ramen in het wooncomplex, die uitkijken op het 
perceel van appellant in matglas uit te voeren en daarover een overeenkomst te sluiten om 
een en ander privaatrechtelijk te waarborgen. Dit neemt niet weg, dat sprake blijft van 
aantasting van het woon- en leefklimaat.
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Groen voorziening
De bouwplannen betekenen niet alleen een dramatische aantasting van het tuinontwerp van 
architect Lens, maar leiden tevens tot een kaalslag. De groene begrenzing van het perceel 
van appellant met een totale lengte van ongeveer 35 meter is reeds langs de hele noord- en 
westzijde verdwenen ten behoeve van de bouwwerkzaamheden en zal nooit meer 
terugkomen. Daarnaast zal de zich op het perceel van appellant bevindende beukenhaag 
gaan lijden onder de komst van een muur. Ook dit beschouwt appellant als een forse 
aantasting van zijn woon- en leefklimaat.

Bezonninq
Naar de mogelijke schaduwhinder door de voorziene uitbreiding is een bezonningsstudie 
verricht. Uit deze studie valt volgens verweerder af te leiden dat op 21 maart, 21 juni en 21 
september om 15.00 uur sprake is van schaduwwerking in een klein deel van de tuin van 
appellant en op 21 maart en 21 september om 18.00 uur in een groot deel van de achtertuin 
en op een deel van zijn woning. Desondanks is verweerder van oordeel dat geen 
onaanvaardbare situatie zal ontstaan met betrekking tot de bezonning.

Allereerst merkt appellant op dat het bezonningsonderzoek is verricht door de architect van 
het bouwplan, Bedaux De Brouwer Architecten. Er is dan ook geen sprake van een 
onafhankelijk deskundige.

Voorts merkt appellant op, dat zijn terras zich bevindt aan de noordzijde van de woning (ten 
zuiden van het plangebied). Van maart tot en met september - precies de periode waarin 
appellant gebruik wenst te maken van dat terras - is volgens het bezonningsonderzoek al 
om 15.00 uur sprake van schaduwwerking. Appellant acht dit onaanvaardbaar. Als gevolg 
van de toegestane bebouwing zal hij wel degelijk een onevenredige aantasting van zijn 
woon- en leefklimaat ondervinden.

Waardedaling woning
Appellant vreest voor een waardedaling van zijn woning. Deze schade had hij niet kunnen 
voorzien. Appellant wordt dan ook onevenredig in zijn belangen geschaad.

Tevens ziet appellant de waarde van zijn woning afnemen door de negatieve uitstraling die 
zijn perceel zal krijgen door een appartementencomplex van een dergelijke omvang direct 
gesitueerd op zijn perceelsgrens. Hij zal hierdoor schade leiden bij de verkoop van zijn 
woning dan wel zijn woning zal onverkoopbaar worden. Dit is reeds zichtbaar door het feit 
dat het aantal bezichtigingen sinds het bekend worden van het bouwplan is gereduceerd 
naar nul.

Ontbreken noodzaak
Tot slot blijkt niet van het bestaan van een strikte noodzaak tot het bouwen van een 
appartementencomplex met maximaal 18 woningen. Het aantal woningen zou naar de 
mening van appellant dan ook zodanig gereduceerd kunnen worden dat een minder 
volumieus bouwwerk ontstaat. In dat geval kan worden gebouwd een stuk van de 
perceelsgrens af, waardoor zowel de adviezen van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
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als de RACM worden gerespecteerd alsmede aan de belangen van appellant tegemoet wordt 
gekomen.

Verweerder wijst op een steeds groter wordende behoefte aan woningen voor mensen met 
een zorgbehoefte. Dit zou onder meer blijken uit een Bevolkings- en 
woningbehoefteprognose van de provincie Noord-Brabant. Uit deze prognose volgt echter 
dat sprake is van een reeds ingezette bevolkingskrimp met een structureel karakter. Over de 
behoefte aan woningen voor mensen met een zorgbehoefte wordt in de prognose in het 
geheel niet gesproken. Kortom, van een strikte noodzaak tot het bouwen van een 
appartementencomplex van een dergelijke omvang is nog steeds niet gebleken.

Concluderend
Op grond van het vorenstaande is appellant van mening dat in het bestemmingsplan geen 
althans onvoldoende rekening is gehouden met zijn belangen. Het bestemmingsplan is 
derhalve in strijd met een goede ruimtelijke ordening evenals met de algemene beginselen 
van behoorlijk bestuur waaronder begrepen het zorgvuldigheidsbeginsel (artikel 3:2 Awb) en 
het motiveringsbeginsel (artikel 3:46 Awb).

Namens appellant verzoek ik u dan ook zijn beroep gegrond te verklaren en het bestreden 
besluit te vernietigen. Voorts verzoek ik u verweerder te veroordelen in de kosten van de 
procedure, waaronder de kosten van rechtsbijstand, alsmede tot het vergoeden van het door 
appellant betaalde griffierecht.

Hoogachtend,

Advocaat
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