Zienswijzennota bestemmingsplan X Gestel buiten de Ring
2005 (Willaertplein)

Inleiding
Het bestemmingsplan X Gestel buiten de Ring 2005 (Willaertplein) maakt de bouw
van een 3 laags gebouw mogelijk met op de begane grond een sociaal
maatschappelijke functie (bijv. Wijkrestaurant en buurtinfowinkel) en op de
verdiepingen veertien appartementen. De appartementen zijn voor Turkse ouderen.
Het bouwplan is van Stichting Trudo.
Bestemmingsplan ter inzage
Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft vanaf donderdag 29 augustus 2013 tot
en met woensdag 9 oktober 2013 ter inzage gelegen.
Hierbij is aan iedereen de mogelijkheid geboden om een zienswijze in te dienen.
Er is 1 zienswijze ingediend die gepaard ging met circa 300 adhesiebetuigingen. De
zienswijze is tijdig ingestuurd zodat deze zienswijze ontvankelijk is.
Zienswijze
Bij brief van 6 oktober 2013, ontvangen 8 oktober 2013, heeft een bewoner van het
Willaertplein een zienswijze kenbaar gemaakt.
In algemene zin merkt reclamant op dat bij de besluitvorming te weinig rekening is
gehouden met de gerechtvaardigde belangen van de buurtbewoners, dat met het
ontwerpbestemmingsplan de rechtszekerheid van de burgers wordt aangetast en dat
de ruimtelijke onderbouwing om onderstaande redenen gebrekkig is.
1. Zienswijze
Met de totstandkoming van het bestemmingsplan Gestel buiten de Ring 2005 werd
primair beoogd het conserveren en beheren van de bestaande situatie. Met andere
woorden, met het bestemmingsplan wordt een pas op de plaats gemaakt. De reden
dat dit bestemmingsplan is gemaakt is omdat de voorgaande bestemmingsplannen
te globaal van aard waren en daarom niet voldoende rechtsbescherming boden.
Belangrijk uitgangspunt bij de bouwvoorschriften in het bestemmingsplan Gestel
buiten de Ring 2005 is voor wat betreft de maximale bouwhoogte: als bestaand. Dit is
een algemene regel en geldt voor alle bestemmingen.
In de directe omgeving van het plangebied bevinden zich rijenwoningen, bestaande
uit een bouwlaag met kap en rijenwoningen bestaande uit twee bouwlagen met kap.
Het bouwplan sluit niet aan op bebouwing in twee bouwlagen. Het bouwplan omvat
een gebouw, bestaande uit drie bouwlagen en voldoet daarom niet aan de
bouwvoorschriften uit het bestemmingsplan Gestel buiten de Ring 2005.
Dit feit heeft het college van burgemeester en wethouders er echter niet van
weerhouden om haar medewerking toe te zeggen aan het realiseren van het
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bouwplan. Niet alleen door de gronden aan de corporatie te verkopen maar ook door
het geldende bestemmingsplan te herzien.
Een bestemmingsplan heeft mede tot doel om de bewoners in het plangebied
rechtszekerheid te bieden ten aanzien van de gebruiks- en
bebouwingsmogelijkheden binnen het plangebied.
Doordat het college medewerking wil verlenen aan “de eerste de beste” die in het
onderhavige plangebied een bouwplan wil ontwikkelen tast het college de
rechtszekerheid op een naar mening van reclamant onaanvaardbare wijze aan.
Burgers mogen er op vertrouwen dat belangrijke beginselen van het
bestemmingsplan niet zonder slag of stoot overboord worden gegooid. In ieder geval
niet zonder een deugdelijke motivering, die in deze ontbreekt.
Reactie
Het geldende bestemmingsplan ‘Gestel buiten de Ring 2005’ is een conserverend
bestemmingsplan: het legt de bestaande situatie vast. De reden waarom dit
bestemmingsplan destijds is opgesteld is goed door reclamant omschreven. Het plan
was onderdeel van een forse actualiseringsopgaven. De actualisering heeft er voor
gezorgd dat we weer konden beschikken over actuele bestemmingsplannen voor de
hele stad. De conclusie dat conserverende bestemmingsplannen ontwikkelingen
moeten voorkomen is echter niet juist.
Actualiseringsplannen bevatten weinig directe bouwtitels. Ze leggen immers de
bestaande situatie vast en niet eventuele nieuwe ontwikkelingen. Jurisprudentie
wijst verder uit dat aan de bestaande situatie geen blijvende rechten kunnen worden
ontleend. Nieuwe initiatieven, die niet passen in het conserverende
bestemmingsplan maar die wel aansluiten bij ons beleid , worden mogelijk gemaakt
met een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan of een projectbesluit.
Ons college bestrijdt de stelling van reclamant dat de rechtszekerheid van de burgers
door een gedeeltelijke herziening wordt aangetast. Bij een gedeeltelijke herziening
van het bestemmingsplan of een projectbesluit is de rechtszekerheid van de burgers
met dezelfde waarborgen omgeven als bij een gewoon bestemmingsplan.
2. Zienswijze
Om de wijziging van het bestemmingsplan te onderbouwen gebruikt het college
primair het bijna standaard argument dat het gebouw een accent vormt op de
overgang tussen twee pleintjes. In het recente verleden heeft het college dit
argument al veelvuldig gebruikt om bouwplannen die niet in het bestemmingsplan
en in de omgeving paste van een onderbouwing te voorzien. De ene keer is het een
“hoogteaccent” en daarom beweerdelijk aanvaardbaar en de andere keer is het een
accent dat een overgang markeert. Daarmee is het argument verworden tot een leeg
containerbegrip, dat het voorgenomen besluit niet kan dragen.
Reactie
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State toetst of een
bestemmingsplan invulling geeft aan een ‘goede ruimtelijke ordening’. Bij het begrip
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‘een goede ruimtelijke ordening’ spelen stedenbouwkundige randvoorwaarden een
belangrijke rol. Of een initiatief vanuit stedenbouwkundige randvoorwaarden
aanvaarbaar is, is afhankelijk van het ontwerp en van omgevingsfactoren. De
stedenbouwkundige aanvaardbaarheid van dit plan is in de toelichting op het
bestemmingsplan verwoord. Daarbij wordt aangegeven dat de bebouwing van het
braakliggende terrein een verbetering is voor de buurt. Het is een terrein dat door
zijn vorm en medegebruik (recht van overpad) lastig is in te vullen. Daarnaast heeft
het gebouw een iets andere vorm dan de omliggende bebouwing waardoor het een
eigen gezicht aan het plein krijgt, iets dat past bij de sociaal-maatschappelijke functie
op de begane grond. De hoogte is drie lagen, net als de omliggende bebouwing,
alleen is de derde laag een plat dak in plaats van een kap.
3. Zienswijze
Het bestemmingsplan Gestel buiten de Ring 2005 is bedoeld om de bestaande
situatie te bevriezen. Dat er aan het nabijgelegen Frans Leharplein ook gebouwen
aanwezig zijn uit drie bouwlagen doet daar niets aan af. Van belang is dat de nieuwe
ontwikkelingen op grond van het geldende bestemmingsplan aan dienen te sluiten
op de bestaande bouwhoogte in het gedeelte van het plangebied waar een
bouwplan is gesitueerd. Het college is kennelijk eenzelfde mening toegedaan. Als de
hoogte van de bebouwing op het Frans Leharplein bepalend zou zijn, hetgeen niet
het geval is, was het immers niet nodig het geldende bestemmingsplan voor wat
betreft de maximale hoogte van de bebouwing te herzien.
Reactie
Zoals opgemerkt bij onze reactie onder 1, wordt met het bestemmingsplan Gestel
buiten de Ring 2005 niet de bestaande situatie bevroren. Wanneer zich een initiatief
aandient dat niet in het bestemmingsplan past, wordt afgewogen of het initiatief
past binnen de situatie en het gemeentelijk beleid. Het college is van mening dat het
beoogde initiatief past binnen het gemeentelijk beleid en dus verlenen wij
medewerking in de vorm van een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan.
4. Zienswijze
Het college stelt in de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan dat de omgeving
van het Willaertplein een rommelig karakter heeft. Het is niet helemaal duidelijk wat
de relevantie van dit argument is van het college ten aanzien van de geplande
bouwactiviteit.
Het realiseren van de geprojecteerde bebouwing zal in ieder geval geen verandering
brengen in het karakter van het Willaertplein. Het zal het rommelige karakter eerder
versterken. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat het college met dit argument heeft
willen aangeven dat het effect van de geprojecteerde bebouwing op het karakter van
de omgeving niet uitmaakt, omdat het toch al een rommelig geheel is.
Reactie
In de toelichting hebben wij aangegeven dat de stedenbouwkundige situatie
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verbetert met de voorgestelde bebouwing. Er is nu sprake van een braakliggend
terrein met zicht op voornamelijk ‘achterkanten’(zie afbeelding pag. 14 van de
toelichting). De bestaande situatie doet rommelig aan. De beoogde bebouwing
wordt gezien als een goede afronding van het Willaertplein.
5. Zienswijze
Het bouwplan waarvoor het bestemmingsplan moet worden herzien, voorziet onder
meer in de realisatie van veertien appartementen voor Turkse ouderen. Het
ontwerpbestemmingsplan zegt hierover het volgende: “Er zijn redenen waarom
ouderen van allochtone afkomst van een bepaalde generatie bij elkaar willen wonen;
ze willen graag zolang mogelijk zelfstandig en bij elkaar wonen en in hun eigen
woonbuurt, waar sommigen al meer dan 30 jaar wonen. Dit biedt tevens de
mogelijkheid dat ze elkaar behulpzaam zijn en voor elkaar kunnen zorgen. De groep
Turkse senioren heeft deze wens ook. Dat is gebleken uit onderzoek”.
In deze redenering gaat het college volledig voorbij aan een aantal feiten en
omstandigheden. Er zijn misschien wel meer bewoners van autochtone afkomst van
andere nationaliteiten dan de Turkse en die al hun hele leven in de wijk wonen. Ook
voor deze groep is het waarschijnlijk dat zij in de wijk willen blijven wonen. Door
exclusiviteit te gunnen aan de bewoners van Turkse afkomst, discrimineert ons
college voormelde groep van autochtone wijkbewoners en de groep van bewoners
met andere nationaliteiten dan de Turkse.
Daarnaast is reclamant van mening dat bepaalde bevolkingsgroepen, om het even
van welke afkomst, geen rechten kunnen ontlenen aan de termijn dat zij in een wijk
hebben gewoond. Dit zou misschien anders zijn als het bouwplan een
verzorgingshuis zou betreffen, maar hier gaat het om zelfstandige appartementen.
Het zou dan ook meer in de rede liggen om die appartementen beschikbaar te stellen
aan een dwarsdoorsnede van de verschillende nationaliteiten die de wijk bevolken.
Dat zou in ieder geval een eerlijker verdeling zijn.
Het enkele feit dat uit onderzoek is gebleken dat de groep Turkse senioren de wens
heeft om bij elkaar te wonen maakt dat niet anders. Kennelijk heeft het voormelde
onderzoek zich beperkt tot de woonwensen van de groep Turkse senioren en zijn
andere bevolkingsgroepen buiten het onderzoek gehouden. In zoverre is de
motivering in het ontwerpbestemmingsplan dan ook onzorgvuldig.
Reactie
Uit een onderzoek in het kader van de integrale wijkvernieuwing met als doelstelling
‘sociale stijging’ blijkt, dat er veel belangstelling is voor een woonvoorziening voor
Turkse ouderen in Gestel. Ons college verleent medewerking aan de huisvesting van
bijzondere groepen in de stad. Daarbij maakt zij geen discriminatoir onderscheid.
Over de huisvesting van bijzondere groepen maakt ons college jaarlijks afspraken
met woningbouwcorporaties. Woningcorporatie Trudo heeft als sociale
volkshuisvester het initiatief genomen en een concreet plan ingediend. In goed
overleg met de gemeente is het thans voorliggende plan voor betaalbare
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huurwoningen ontwikkeld.
6. Zienswijze
Dat de omvang van de geprojecteerde bebouwing te groot is voor het plangebied
volgt uit het feit dat er geen ruimte is om voldoende parkeerplaatsen te realiseren.
Verder zal de realisatie van het bouwproject extra verkeersbewegingen met zich
meebrengen. Bij de wijkbewoners bestaat dan ook de terechte angst dat er nog meer
verkeersoverlast zal ontstaan. Hierdoor zal de leefbaarheid van de buurt onder druk
komen te staan.
Het college heeft de bevoegdheid om bij de omgevingsvergunning af te wijken van
de parkeernorm indien het voldoen aan de parkeernormen door bijzondere
omstandigheden op overwegende bezwaren stuit of voor zover op een andere wijze
in de nodige parkeer- of stallingsruimte is voorzien.
Van bijzondere omstandigheden is geen sprake.
Indien de ruimte ontbreekt om het parkeren op eigen terrein te realiseren en er ook
daarbuiten geen mogelijkheden zijn om extra parkeerplaatsen te realiseren kan het
college niet toestaan dat van de parkeernorm wordt afgeweken en dient het
bouwplan te worden aangepast.
Reactie
Volgens reclamant kan er niet voldoende worden geparkeerd door de
stedenbouwkundige inpassing van de beoogde bebouwing. In de toelichting is
onderbouwd waarom de beoogde bebouwing uit stedenbouwkundig oogpunt
aanvaardbaar is. Daarnaast vindt de afweging plaats of de parkeerbehoefte, die de
nieuwe bebouwing oproept, op eigen terrein kan worden opgelost. Wat betreft deze
afweging het volgende.
In beginsel bestaat er de plicht de parkeervoorzieningen op eigen terrein te
realiseren. Indien dit niet mogelijk is, en het is ook niet mogelijk elders in de directe
omgeving een extra parkeervoorzieningen te realiseren, heeft ons college de plicht –
dit op basis van jurisprudentie – om te onderzoeken of het tekort in de openbare
ruimte kan worden afgewikkeld. Naar aanleiding hiervan is er in de directe omgeving
van het plangebied een parkeeronderzoek ingesteld. De parkeerdruk in de directe
omgeving van het plangebied is zo laag dat er voor 10 parkeerplaatsen een
ontheffing kan worden verleend. Het betreffende parkeeronderzoek hebben wij voor
u op de gebruikelijke wijze ter inzage gelegd.
7. Zienswijze
Ten aanzien van het beoogde wijkrestaurant in het te realiseren bouwwerk merkt
reclamant op dat het algemene beleid ten aanzien van de horeca in het
bestemmingsplan Gestel buiten de Ring 2005 is gericht op handhaving en beperkte
uitbreiding van bestaande horeca. Het bestemmingsplan voorziet uitdrukkelijk niet
in nieuwe horecavestigingen.
Het college wenst toch medewerking te verlenen aan de bouwplannen van Stichting
Trudo met als argument dat het restaurant weliswaar een horecafunctie vervult, maar
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feitelijk geen horeca is. Naar de mening van reclamant is dit geen valide argument
aangezien het wijkrestaurant in beginsel voor iedereen toegankelijk is en om die
reden al het karakter heeft van een horecabedrijf in de zin van het
Horecabeleidsplan.
Reactie
Reclamant citeert onvolledig uit de toelichting op het bestemmingsplan. Wij hebben
niet ontkend dat het beoogde wijkrestaurant een horecafunctie is maar wij geven in
de toelichting aan (paragraaf 3.8 laatste alinea) dat de gemeente, gelet op het
specifieke karakter van dit buurtrestaurant, dit soort horecafuncties niet wil
reguleren.
8. Zienswijze
Reclamant komt alles overwegend tot de conclusie dat uw gemeenteraad in
redelijkheid niet kan overgaan tot het vaststellen van het bestemmingsplan X Gestel
buiten de Ring 2005 (Willaertplein).
Conclusie
Wij adviseren u, gelet op het bovenstaande, om reclamanten ontvankelijk te
verklaren, de zienswijzen ongegrond te verklaren en het bestemmingsplan vast te
stellen.
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