uitspraak
RECHTBANK OOST-BRABANT
Zittingsplaats 's-Hertogenbosch
Bestuursrecht
zaaknummers: SHE 20/803
SHE 20/660
uitspraak van de voorzieningenrechter van 12 maart 2021 op het beroep en het
nrzoek om voorlopige voorziening in de zaak tussen
M.M.G.G. Meulensteen h.o.d.n. AutoService Heeze en [...........] te Heeze,
eisers.
(gemachtigde: M.A.M. Jonkers),
en
het college \an burgemeester en wethouders \'an de gemeente Heeze en Leende,
\'erweercler
(gemachtigde: ing. l.J. Trienekes LLB).
Als derde-partij heeft aan het geding deelgenomen: Verberne Interieurs B.V. te Heeze
vergunninghoudster,
(gemachtigde: mr. M. Brüll)
Procesverloop
Bij besluit van 21 december 2018 (het primaire besluit) heeft verweerder aan Yerberne
interi(;!urs B.V. een omgevings\'ergunning verleend voor het bouwen van een bedrijfspand
op het perceel [.........................] te [.....].
Bij besluit van 18 juni 2019 heeft vern,eerder het door eisers daartegen gemaakte beZ\\aar
ongegrond verklaard en het besluit van 21 december 2018 in stand gelaten.
Bij uitspraak van 1 7 juli 2019 (SHE 19/1660 en SHE 19/\ 772) heeft de
voorzieningenrechter van deze rechtbank het door eisers daartegen ingestelde beroep
ongegrond verklaard en het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening
afgewezen.
Eisers hebben tegen de uitspraak van de rechtbank hoger beroep ingesteld.
Bij uitspraak van 14 oktober 2019, ECLI :NL:RVS:2019:3447. heeft de
voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de
Afdeling), voor zover hier van belang, het door eisers ingediende hoger beroep gegrond
verklaard, genoemde uitspraak van de voorzieningenrechter vernietigd voor zover daarbij
het beroep tegen het besluit van verweerder van 18 juni 2019 ongegrond is verklaard, het bij
de rechtbank ingestelde beroep gegrond verklaard en het besluit van vern,eerder van

zaaknummers: SHE 20/803 en SHE 20/660

blad 2

l 8 juni 2019 \ernietigd. Bij \\ijze van voorlopige voorziening heeft de voorzieningenrechter
het besluit van ven\eerder van 21 december 2018 geschorst tot zes\\eken na de verzending
\'an de te nemen beslissing op bez,\aar met dien verstande dat als door eisers binnen die
termijn \\ordt verzocht een rnorlopige voorziening te treffen de schorsing doorloopt totdat
op dat \'erzoek is beslist.
Bij besluit rnn 14 januari 2020 (het bestreden besluit) heeft ven.\eerder, voor zover hier van
belang. besloten om:
1. het bezwaar van eisers gegrond te verklaren;
2. het besluit van 21 december 2018 gedeeltelijk te herroepen, voor zover de ,·ergunning
betrekking heeft op het oprichten van een bedrijfspand anders dan ten behoeve van een
shm,room voor \\oninginrichting en arbeidsextensie\'e bedrijfsactiviteiten, en de
ver2.unning overigens in stand te laten met inachtneming van de hierna te melden
ge,;ijzigd; docu1�enten en aan de vergu1i'ning te, erbinden voorn aarde.
De ,·ergunning \\Ordt aldus geacht te zijn verleend voo1· het oprichten ,an een bedrijfspand
,·oor een sho\\room voor \\oninginrichting en arbeidsextensie\·e bedrijfsactiviteiten. \\aarbij
de \olgende documenten deel uitmaken van de vergunning:
a. Terreininrichting ont,·angen d.d. l 6-12-2019" Deze tekening ver\angt de tekening
terreininrichting d.d. 14-03-2019:
b. Plattegronden l 7C04-3 l d.d. 06-0 l-2020. Deze tekening ,·ervangt tekening 1 7C04-3 l
d.d. 28-06-2019.
3. aan de vergunning de volgende voorn aarde te koppelen: --vastgesteld moet \\orden dat
een gebruik als bedrijf arbeidsextensief en een sho,Hoorn voor woninginrichting is
aange,Taagd. Dit is als zodanig. met inachtneming van de van toepassing zijnde
parkeernormen, ook vergund. Indien en \Oor zover dit gebruik ,,ijzigt, dient te \\Orden
voldaan aan de door de gemeente vastgestelde parkeernormen.'·
Eisers hebben tegen het bestreden besluit beroep ingesteld. Dit beroep is geregistreerd onder
SHE 20/660. Zij hebben de\oorzieningenrechter verzocht om een voorlopige \oorziening
te treffen (SHE 20/803).
Verneercler heeft een verneerschrift ingediend.
Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 9 juni 2020. Voor eisers is de
gemachtigde verschenen. Verneerder heeft zich laten vertege1moordige11 door zijn
gemachtigde.
Voor ,·ergunninghoudster is [...........] \e'r schenen. bijgestaan door de gemachtigde.
Naar aanleiding van het \erhandelde ter zitting heeft de voorzieningenrechter de Stichting
Advisering Bestuursrechtspraak (de StAB) ingeschakeld. De StAB heeft op
4 september 2020 advies uitgebracht. Partijen hebben op het advies gereageerd. Ver\olgens
is een nadere zitting gehouden op 26 november 2020. Voor eisers is de gemachtigde via een
videmerbinding verschenen. Vemeerder heeft zich laten ve1iege1moorcligen door zijn
gemachtigde. Voor vergunninghoudster is [.................] verschenen, bijgestaan door de
gemachtigde.
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Over-wegingen
1. Na afloop van de zitting is de,oorzieningemechter tot de conclusie gekomen dat nader
onderzoek niet kan bijdragen aan de beoordeling ,·an de zaak. De voorzieningenrechter doet
daarom op grond\ an artikel 8.: 8 6 van de A !gemene wet bestuursrecht (A\\b) niet alleen
uitspraak op het verzoek om voorlopige voorziening. maar ook op het beroep.
Feilen
2. De voorzieningenrechter gaat bij de beoordeling uit van de navolgende feiten,
Op 31 mei :w 18 heeft vergunninghoudster een aam-raag ingediend \oor een
cmee\'Ïll!! ver!H111nin!a! ,·o or het bou,,en,an een bedrijr pan I op h t perceel. metduariu
I\\ e bedri.jlsruimten en een ho.,,Toom. De sho\\room is blijkens het,erhandelde ter zitting
voorzien op de begane grond en op de\erdieping: De achterste ruimten, ,,aar geen sprake is
\ an een \erdieping. zijn bedoeld\ oor opslag. Deze ruimten\\il vergunninghoudster gaan \
erhuren.
3. Eiser [.........] is eigenaar van het tegeno\'er gelegen perceel [.........................] te [.........].
Eiser [........] exploiteert op dat perceel een garagebedrijf. Zij vrezen dat het bou,, plan leidt
tot parkeer- en verkeersO\·erlast.
Rege/gei·ing

4. Ter plaatse gelden de besternmingsplannen '· [ stc pa11iële herziening Kom Heeze 2015'' en
"Kom Heeze 2015 ... Aan het perceel is de bestemming --Bedrijf - [................................]··
toegekend met onder andere de functieaanduiding ··specifieke \orm \an bedrijf bedrijfsverzamelgebou\\ .. _
Op grond van artikel 7. 1 ,an het bestemmingsplan "l '10 partiële herziening Kom Heeze
2015'. zijn de als zodanig aangewezen gronden bestemd , oor:
a. ter plaatse,an de aanduiding ·specifieke vorm van bedrijf - bedrijfsverzamelgebouw·:
l . een bedrijfsverzamelgebou,, voor zover deze bedrij, en voorkomen in de in Bijlage 2 bij
deze regels behorende Staat ,an bedrijfsactiviteiten [.......................];
2. handel in volumineuze goederen, uitsluitend ten behoe, e van ,,oninginrichting:
b. opslag:
met de daarbij behorende:
c. ondergeschikte detailhandel:
cl. erven en terreinen:
e. verkeer- en parkeer\ oorzieningen:
f. groenvoorzieningen;
g. \\ater en \ \aterhuishoudkundige ,oorzieningen.
5. Ingevolge a11ikel 7.3. L onder a. \ an het bestemmingsplan mogen in het bedrijfspand
maximaal 4 bedrijven \.\orden gevestigd.
6. Ingevolge artikel 27.2.1 van het bestemmingsplan geldt bij de uitoefening van de
bevoegdheid voor het verlenen van een omgevings,ergunning voor uitbreiding \an
bebouwing en/of voor \\ ijziging van functies, de regel dat voorzien dient te zijn in
voldoende parkeergelegenheid. Onder voldoende parkeergelegenheid ,,orclt verstaan dat:
* \vordt voldaan aan de normen die zijn vastgelegd in de 'Parkeervisie gemeente Heeze
Leende· (bijlage 3 bij de regels), en
* indien de 'Parkeervisie gemeente Heeze-Leende' gedurende de planperiode \\Orclt
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ge\,·ijzigd, gelde11 de nor111e11 co11for111 cle ge,, ijzigde parkeen isie e11 die11t hieraan te \1 orden
\olclaan.
7. Inge \ olge artikel 27.2.3 \ an het besternllli11gsplan moet de in 27.2.1 becloelcle rui111te voor
het parkeren rn11 auto's af111eti11gen hebben die zijn afgeste111cl op gangbare personenauto's.
Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan inctien cle afmetingen:
a. van becloelcle parkeeffuimten bij la11gsparkeren ten minste 1,80 rneter bij 5.00 llleter en
ten hoogste 3.25 111eter bij 6,00 meter bedragen:
b. van becloelcle parkeerrui111ten bij haaksparkeren ten minste 2.40 meter bij 5,00 meter en
ten hoogste 3.25 meter bij 6.00 meter beclragen:
c. \ an een geréser\eercle parkeerruimte \'Oor een gehandicapte -voor zo\·er die ruimte niet in
de lengterichting aa11 een trottoir grenst- ten 111i11ste 3.50 meter bij 5,00 rneter bedragen.
8. Ingevolge artil-;el 27.2.4 \an het bestemmingsplan moet, indien cle beste111111i11g va11 een
gebou,1 aanleiding geeft tot ee11 te ven, achte11 behoefte aa11 ruimte voor het lacten of lossen
van goederen. in deze behoefte in \'olcloencle rnate zijn \ oorzien binnen cle besternming op
eigen terrein.
9. lnge\·olge artikel 27.2.5 ka11 111et et:11 omge\ ings\ergunning \1 orden afge,,eken \'311 het
bepaalde in 27.2.1 en 27.2.4:
a. e11 ,, orcle11 toegestaan dat i11 rn incler clan \·oldoe11cle parkeergelege11heiel \1 orclt \ oorzie11.
mits dit geen oneve11redige atbreuk doet aa11 de parkeersituatie:
b. voor zoHr op a11dere \1ijze i11 de nodige parkeer- ofstallingrnimte. clan 1 1el laad- of
losruimte wordt voorzien.
Uitsprnctk 1-1 okrober 20 l 9
1 0. 111 de uitspraak \ an 14 oktober 2019 heeft de voorzieningenrechter I an de Afclel ing
geoordeeld dat artikel 27.2. 1 \a11 de planrege Is niet a Ileen \an toepassi11g is op uitbreidi11g
, a11 bestaa11de bou11·\,erken en op fu11ctie1,ijzigi11gen, maar ook op het bOLl\\en , an nieLl\\e
bouw11,erken.
Vomts is geoordeeld dat \ ern eerder bij de rnststelling van de parkeerbehoefte onjuiste
uitgangspunte11 heeft gehanteerd. Op grond ,an het beste111111i11gsplan "l e pa11iële herziening
.
Ko111 Heeze 2015' zijn op het perceel alle bedrijven toegelaten ctie in de Staat van
Bedrijfsactiviteiten [....................] zijn \ermelcl. Het botl\\ plan leidt niet tot beperkingen aan
het type be clrijf dat zich i 11 het bedrijfspand kan vestigen. Artike 1 27 .2.1
,·an de pla11regels leidt er niet toe dat zich ter plaatse uitsluitend bedrijven mogen vestigen
die geen hogere parkeerbehoefte hebben clan het bedrij fstype \I aarvan I ern eerder bij de
vergunning \erlening is uitgegaan (arbeiclse:-.:tensieve/bezoekersextensieve bedrijven). Deze
bepaling heeft alleen \1erking bij de uitoefening van de bevoegdheid tot het verlenen van
een omgevings,ergunning voor bom\en. en regelt niet \\elke bedrijven in een eenmaal
bestaand geboU\\ mogen zijn gevestigd. Dat betekent. aldus de voorzieningenrechter rn11 de
Afdeling, dat het boLl\\plan in strijd is met artikel 27.2.1 van de planregels. Verneerder
heeh geen omgevingsvergunning verleend om van deze bepaling afte \\ijken.
Naar het oordeel \an de \oorzieningenrechter \ an de Afde I ing kan voorts, gelet op de
bedrijven die op het perceel zijn toegelaten, niet \\orden uitgesloten dat die bedrijven
gebruikmaken \an vracht,\agens. Ook dit gebruik had betrokken moeten \\orden bij de
beoordeling of er op het perceel voldoende ruimte is voor [acten en lossen. Niet in geschil is
dat vrachmagens va1mege de grote draaicirkel het perceel niet kunnen bereiken indien
auto's zijn geparkeerd op de parkeerplaatsen. zodat een \racht\1agen niet kan laden en
lossen op het perceel. Dit betekent dat het project eveneens in strijd is met artikel 27.2.4 van
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de planregels. Verweerder heeft geen omgevingsvergunning verleend om \ an deze bepaling
af te wijken.
De voorzieningenrechter \ an de Afdeling heeft geconcludeerd dat de rechtbank niet heeft
onderkend dat het project in strijd is met artikel 27.2.1 en artikel 27.2.4 van de planregels en
dat deze strijd niet is opgeheven door verlening van een omgevingsvergunning voor
afoijking van het bestem111ingsplan.
T 'erg111111 i11g1 ·oorschr[ft
11. Eisers voeren aan dat verweerder de aan de vergunning verbonden \oorwaarde (hierna:\
oorschrift) niet had mogen opnemen gelet op artikel 2.22, t \\eede lid,\ an de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (de Wabo), omdat het hier gaat om een gebrniksvoorschrift en de
omgevingsvergunning is verleend voor de activiteit bOLmen als bedoeld in artikel 2.1, eerste
lid, aanhef en onder a, van de Wabo. Dit is een zogenaamde aflopende vergunning die haar \\
erking ver! iest na gereedkoming van het geboll\\.
Bovendien is de strekking \ an het \ oorschrift volgens eisers niet duidelijk. Voor zover met
het-voorschrift \\ordt beoogd om de parkeernormen toepasselijk te laten zijn indien het
gebruik binnen de rechtstreeks toelaatbare mogelijkheden wordt gewijzigd naar een andere
bedrijfsacti \ iteit genoernd op de Staat \an bedrijfsactiviteiten [.......................]. dan kan 11 iet
op dit voorschrift \\orden gehandhaafd. Er moet \\orden gehandhaafd op
artikel 27.2.1 van de planregels. \\aarbij er pas een grondslag bestaat 0111 het parkeren op
grond van dit artikel af te d \\ingen, indien \Oor afo ijkend gebruik een daartoe strekkende
\ ergunning nodig is. Het parkeren is aldus .ook onvoldoende geregeld met deze vergunning.
aldus eisers, \\aarbij zij\\ijzen op de eerder gevoerde procedure.
12. Verneerder stelt dat het voorschrift over parkeren als doel heeft om handhavend te
kunnen optreden \\anneer er bedrijven gevestigd worden die ingevolge de vastgestelde
parkeernormen een hogere parkeerdruk genereren. Anders dan eisers stellen. is de
omgevingsvergunning niet aflopend, maar voortdmend.
13. [ngernlge artikel 2.22, t\\eede lid, van de Wabo, \Oor zover hier van belang, \\Orden aan
een omgevingsvergunning de voorschriften verbonden, die nodig zijn rnet het oog op het
belang dat \·oor de betrokken activiteit is aangegeven in het bepaalde bij of krachtens de
artikelen 2.10 tot en met 2.20.
14. De \Oorzieningenrechter stelt vast dat de aan de orde zijnde omgevingsvergunning alleen
is verleend mor cle activiteit bOLl\\en als bedoeld in ai1ikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a,
van de Wabo en niet voor de activiteit strijdig gebruik als bedoeld in artikel 2.1, eerste I id,
aanhef en onder c, rnn de Wabo. Daarom kunnen aan deze vergunning gezien artikel 2.22, t \
\eede lid, van de Wabo alleen voorschriften \\orden verbonden die zien op de activiteit
bouwen. De eerste t\\ee volzinnen van het voorschrift behelzen slechts een constatering van
wat is aangevraagd en vergund, te \\eten het bOU\\en van een bedrijfspand ten behoeve van
een shO\\room voor \,oninginrichting en voor arbeidsextensieve bedrijfsactiviteiten. De
derde volzin bevat naar het oordeel van de voorzieningenrechter een gebruiksvoorschrift. Dit
voorschrift is immers op geen enkele wijze gerelateerd aan de activiteit bouvven, maar beoogt
bij een ander gebruik van het pand te verzekeren dat er ook dan voldoende parkeerplaatsen
zijn. De voorzieningenrechter is van oordeel dat verweerder dit voorschrift gelet op artikel
2.22, tv,eede lid, van de Wabo niet aan de verleende omgevingsvergunning heeft mogen
verbinden.
Voor zover eisers stellen dat het parkeren bij vestiging van een ander bedrijf in het pand dan
dat van vergunninghoudster nog steeds niet goed is geregeld. overweegt de
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r,'oorzienittgetrrechter dat verw'eerder op
van artíkel 2.10 r'an cle Wabo alleen dient te
-qrond
toetsen of liet hier aan de orde zijnde bouwplan past binnen het besternrlin_gsplan.

Dii

betoo-e slaagt.

Aatt t ul par ke e r pl auts e tr

15. Eisels stellen dat er onvoldoende parkeerplaatsen zijn op het eigen terrein. De
parkeeru'oorzieniugen die zijn in-eetekend op de nieuu'e situatietekenin_q zijn niet alle goed
bruikbaar', De zLridelijk gele-een parkeerplaatsen zijn vol-9ens hen tijclens het laden eu lossen
ortbruikbaar, onidat er op de naastgelegell \\eg
en
moet kuniren w'orclen. Ook
-geladen
-selost
is het zeer de vraaq of de vakken die noordelrlk op het perceelzijn ingetekend. allentaal
tegelíjkertijcl kunnen
gebruikt. De meest noordelijk gelegen plaatsen zijn nioeilijk
"rorden
tot uiet te verlateu \\anneer de drie parkeervakken te-qen het qebour.r aan in gebrLrik zijn.
aÍdLrs eisers.

I6. Verueercler verr.r ijst in dit verbaud naar cle door vergunninghoudster ingecliende
(r'en'angencle) tekening I 7C04-3 l.
6 januari 2020. Op cleze tekening is
-sedateercl
aangegeven dat 503,65 r.nl'n'an het gebouu'gebrLrikt gaat ri'orden als showroon-l voor
Verberue *ouinginrichting. De overige vierkante meters '"r'orden in gebruik genouren als
rrtagazijti ett anclere albeidserteusieve functies. Voor cleze fuucties tezanreu zijn op groncl
vart artikel 27.2.1 ',an het bestemnringsplan iu conrbinatie rletde Parkeelrisie ran cle
gelreeltte l4 parkeerplaatsen op eigen terrein nodig. Uit de re*ijzigcle tekening van cle
terreinittricltting blijkt dat er iu cle rrieuwe sitLratie l5 parkeerplaatsen op eigen terrein
kurruen rrorden aangelegcl. Deze parkeerplaatsen zijn bruikbaar. Het bor.ruplau voldoet
Itierrnee volgens verr.reerder aan arlikel 27.2.1 t'an liet besternnringsplarr.
17. In de Parkeervisie is gestelclclat voor alle nieurre ontwikkelin-een geldt clat het parkeren
op eigen terrein trroet plaatsr inden. n-iet in
is
het perceel valt in het gebiedstl'pe
-eeschil clat
'orerig,sebiecl'als bedoeld in cle Parkeerr.isie. Op groncl l'an cle Parkeervisie w'orclt
tuitge-uaan van cle gerniddelde CROW-kencijÍ'ers aIs parkeernorm.
18. Uit het r.'erslag van de SIAB volgt dat verueerder het kengetal van 1,7 parkeerplaatseu
per 100 m2 brLrtovloeroppervlakte (bvo) uit cle Parkeen'isie als parkeemonrt r,'oor cle
sho*rootn en kautoor heeft -eekozen, orldat een kengetal l'oor een sholrloorl niet meer is
opgenonten in cle meest actLtele CROW-publicatie 381. Verder is cle parkeenton.n !alt
1.1 parkeerplaats per 100 mr bvo voorarbeidsexteusieve beclrijr.'en ontleend aan cle
ken-eetallen in de CROW-pLrblicatie 381. w'at de afroncling is van een gemidclelde tussen
0.85 en 1.3 per I 00 rl2 uit de tabel Beclrijf arbeiclsextensief/bezoekersertensief (loods.
ops lag. transportbedrijÍ),
De voorzienin-genrechter is ran oordeel clat r,,enreerder hien'an in reclelijkheid heeft kunnen
r.ritgaan.

Vercler is rerweerder uit-9e-eaan van een totale vloeroppervlakte bij de berekenin-u van de
parkeervraag van 955 rn?. Bil cle bepalin-e Ian deze oppervlakte is niet de definitie van bvo
uit de CROW-publicatie gehanteercl, maar de NEN2580. Venveerder heeft gesteld dat dit
een bestendi-ee beleiclslijn is bij het verlenerl van om-qevin-9sr.'ergunningen, wat als zodanig
niet is betwist. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter nooptcle Parkeerl'isie er niet
toe clat de definitie van bvo uit de CROW w'orclt gehanteerd bij het bepalen v-an de
vloeroppervlakte en lreeft verw.eerder Iiierbij beleidsruimte. Een bvo rarr 955 rn2 resulteeft
bij het hanteretr van cle NEN2580 in een parkeerbehoefte van l4 parkeerplaatsen.
Vergunninghoudster heeft echter in haar brief van 6 oktober 2020 gesteld dat in de initiële
berekenin-e van het aantal lierkante meters een fout is geslopen. Het aantal vierkante meters
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br,o bedraa-et na herberekening 1.032 mr, rvaardoor er eeu palkeerbehoefte van
i5 parkeerplaatsen is. De voorzieuingenrechter stelt vast clat het bouwplan [rieriu voorziet.
IIt het verslag van de StAB is gesteld dat cle l5 ingeteliende parkeerplaatsen op cle
situatietekening die deel uitmaakt ran de ver-eurrning alle bruikbaar zijn. ook bij een
volledige bezettirrg. Uit dit verslag blijkt ook dat de parkeerplaatsen voldoen aan cle in
artikel 27.2.3 r"an het bestemmingsplan opgenomen nraatvoerin-u voor de otnvang Iall
parkeerrLtitlten. In ltetgeeu eisers hebben aau-qevoercl ziet de voorzieningenrechter geen
aarrleidirr-e voor het oordeel dat het boulr'plan niet voldoet aan artikel 27.2.1
','anl'reï
bestemtnin-qsplan. Dat de nto-eelijke vestigiu-s van audere bedrijven in het ver-guncle
bedrijfspand kan leiden tot een andere parkeervraa_e doet daaraan niet af.
Dit betoog laalt.
Ladert ett lossen
19. Eisers voerelt tevens aan dat het bestreclen beslLrit in strijcl is rnet artikel 27.2.4. Daarbij
*ijzeu zij op de nieu'nre sitLratietekening die deel uitrnaakt van dit besluit. Hieruit blijkt niet
clat in voldoeude mate kan rvorden voorzien in cle behoelte van laclen en lossen op eigen
terreitt. In het geval de weg dient r.'oor cle toegan-e en het verlaten van het perceel. zijn de
parkeerplaatselt aan de zLridzijde op het terreiu niet bereikbaar zodra een vrachtwa,sell aan
het ladetr en lossen is. Verder is ortvoldoetrde ruirlte ont ten behoel.e'u'an rneerclere
bedrijven tegelrjk te laclen en te lossen. Dit heeft tot gevolg dat uanneer er twee
vrachtu'agens te-eelijk zouden arriveren. zij om beurten r.noeteu ladeu en lossen eu er ééu
vrachtwa-9ett ili ltet openbaar gebied nroet rvachten tot cle toegang rveer vrij is. Gelet op de
situatie aldaar is dat vol_eens eisers zeer onwenselijk.

20. Venveelcler stelt teu aanzien r.an de door eisers gestelcle strijdigheid met aftikel 27.2.4
r,'an het bestetltningsplan clat op l6 clecenrber 2019 r'an aanvrager een,ueivijzigde tekening
met betrekkin-e tot de terreittiltrichting is outvan-een. Uit deze tekenin,e blijkt clat - \\,anneer
het terrein op cleze tnanier uordt ingericht - ook het laclen en lossen nlet eerl tnrck nret
ople-e-eer op eigen terrein kan plaatsvirrden. Alclus is de strijdigheid met atikel 27.2.4
opgeheven en r.'oldoet cle aanvraag teu aanzierr ran het laclen en lossen op eigen terrein aan
de re,eels van het besternrningsplan.

21. Uit cle sitLratietekenin,e r,olgt dat het de bedoelin-u is clat het laden eu lossen plaatsvinclt
ter hoogte van de deurerr aarr de westzijde varr het bedrijfspand. binneu cle perceelsgrens. Er
is op deze tekenin-e een rijroute aalr-qeseven die vanuit het zuiden naar het rroorclen het
perceel kruist. Het is de bedoelin-s clat vracht*a-eens vanuit het oosten het perceel naclerer1
otr de inrit in te rijclen. Op het perceel rijden cle l'raclrtua-9ens langs de deuren l'an het
bedrijfspand. Voor het laden en losseti staan de vrachtwagens stil op cle rijroute.
De StAB heeft hierover gesteld dat de bereikbaarheid ran het perceel via genoemde route
l'oor vracht\\'a-qens met een len-ete van l8 meter mogelijk is. Daarbij is de StAB uitgegaan
vatt de bestaande situatie. ',r'aariu l'oldoetrde rnauoeuvreerruimte is en er een stopverbod
bestaat trtssen het perceel en de brandweerkazerne. Verder heeft cle StAB aan,eegeven dat
het hier gaat om een erftoe-eangs\\eg op een beclrijventerreil.l, \\aar het in het al,eemeen niet
ort-eebruikelijk is dat manoeLr!'reerruimte nocli-e is om een penceel in- en uit te rijden. De
inrichting van de \!eg en de relatief lage snelheid van v'oertuigerr laten dattoe, aldus cle
SIAB. Op het perceel is de v'erkeersruimte tussen het bedrijfspand en cle parkeerplaatsen
beperkt tot on-qe!eer 5.5 meter. De bnrikbaarheid van de vijf parkeerplaatsen ten w.esten !an
het bedrijlspand kan volgens de StAB tijdens het laden en lossen trldetrlk beperkt zijn.
22. Gelet op

r.r'at

hiervoor is overrvogen en het verhandelde ter zitting is de
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voot'ziettingeltrechter. tnecle itt aantnerking genouren de toegelaten bedrijr.igheid.
aattrtettielijk
dat relueercler zich in redelijkheid op het stanclprrnt heeÍt kLrnnen
-eerrordett
stellen clat cle rLtitnte voor ladert eu lossen op het terrein toereikeud is. Volgens
vergLrnnitrghottclster kan eett tu.eecle vrachtua-9en, zo de situatie zich al zou voorcloen clat
tuee r"rachtwa-gens te-eeliikertijcl arriveren onr te lacleu en te lossen. altijd liaar terreiu
oprijden. uaarbij de ene vracltt*agen zo nodig plaats kan rlaken roor cle andere
'n'raclttna-Qetr of cle tileede rrachtvna-qen het terreiu ueer kan verlaten en later ueel kan
tenr-ekorren. Niet is
clat clit onuitvoelbaar is.
-eebleken
Eisers hebbeu vercler uiet otrdelboulr.d waaroni het standpunt van cte SIAB dat het perceel
bereikbaar is voor rrachttiagens Inet een len-ute van 18 rneter onjuist zoLr zijn. Ver*'eelcler
Iteeft clan ook op goede grondett kunnen stellen dat het bour.rplan niet in strijd is uret
artikel 27.2.4 ratt de planregels. In het ièit dat vijf parkeerplaatsen ten r\esteu r.an het
beclrr;fspancl tildelUk nriucler brtrikbaar kLrnnen zijn varr*'e-9e het laden en lossen ziet cle
voorziettilt-getrrechtet'. -uelet op cle toeeelaten bedrijl igheid en lret claarntee te r.erw.achten
aantal laad- en losbertesingen.
aanleiding voor lret oorcleel clat liieront on,,'olcloeucle
-eeett
zou zijn voorzien in parkeerplaatsen op het ei,een terrein.
Dit betoog slaa-lt uiet.
Conclus ie

2i. Het beroep is gegroncl. De r.oclrzienin-uenreclrterziet aanleidiug orn het bestreclen
beslLrit. \'oLrf zover daarbij een voorschrift ovel parkereu bij gervijzigd gebruik aan cle
rergttnltitr-9 is lerbotidett. te veruietigerr. Volledigheiclshall'e merkt cle','oorzieningertrechte r
op dat t'erueet'cler rtaar aanleicling r.au cleze uitspraak geen nieu*'beslLrit behoelt te ueuren.
24. Omclat cle zaak Í'inaal uorclt afl-qedaan. is ergeen aanleiding om eelr voorlopi,ee
r oorzierrinq te trefÍèn.
25. Omdat het beroep ge-urortcÍ is. bepaalt cle voorzieningenrechter clat verri,eercler aan eisers
het cloor lten betaalcle
-urifïerecht r.'oor het beroep vergoeclt. Varr',re-ee cle Lritkonist lan cle
zaakziel de voorzieniugettrecltter ook aanleiding te bepalen cÍat l.eru.eercler aan eisers het
cÍoor hen betaalde grifïerecht voor het verzoek orl voorlopi,ge l'oorziening rercoeclt.
26. De voorzieningenrechter reloorcleelt verueerder in cÍe cloor eisers genraakte
proceskostetr. Deze kosten stelt de roorzieningeurechter op grond r,'au het Besluit
proceskosten bestuursrecltt roor de clool eeu clercle beroepsmati,g verleerrde rechtsbijstancl

vastop€ 1.602.00(lpLrnti,oorhetindienenvanhetberoepschrift. lpLrntroorhet
verscltijnert ter zitting en 0,5 punt roor het l'erschijnen ter nadere zitting. 0.5 punt r,oor het
inclietten van een schriftelijke zienswijze na rerslag desktrncligerronclerzoek. nret een *.aarcle

per pLlnt van € 534.00 en eetr rie-eingsfactor l), De or,'erise cloor eisers genoertrcle kosten..te
ueten reiskosten valt € 40.00. korleu uiet voor ver-uoedin-u in aanrnerkin_9. ontdat eisers niet
ter ziltine zijn verschenen err reiskosten die cloor eert rechtsbijstandv'erlener zijn gemaakt
reecls zijn verdisconteerd in cle forfaitarre rergoeclin-e die op
-gronclran de Bijla_ee bij het
BeslLrit proceskosten bestuursrecht liordt berekend.
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Beslissing
De voorzieningenrecliter:
- verklaart het beroep ge-erond:
- vernietigt het bestreden besluit voor zover daarbij een voorschrift aan de ver-eLrnning is
velbonden:
- r.i'ijst het verzoek om I'oorlopige l'oorziening afi
- draagt verueerder op het betaalde griffierecht l'an in totaal€ 356.00 aan eisers te
'n

er*goedett:

- veroorcleelt verlveercler in de proceskosten van eisers tot een bedrag van € I .602.00.

Deze ttitspraak is gedaan door nrr. J. Heijennau, veorzieningenrechter. in aanuezigheid r,an
mr. ll.J. van cler Meiden . -erifÍ'ier. De uitsplaak is uitgesproken in het openbaar geschied op

l2

rnaart 2021.

de griftier is verhinderd te tekenen

Afschrift

r,.erzonclen aan partijen op

de voorzieningenrechter is verhindercl te tekerren

1

2 l'tRT ZOzi

Rechtsmiddel
Tegen deze ttitspraak kan voor zover daarrnee is beslist op het beroep binneu zes weken na
de clag van verzeuclin-9 daarl'an hoger beroep worden ingesteld bij de Afdelin_s
bestuursrechtspraak van de Raad van State.

