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De leden van de raad
van de gemeente Beesel

Reuver, 28 november 2016
Kenmerk: GG/RO/ToLo
Onderwerp: Raadsinformatiebrief over Einduitspraak Raad van State over bestemmingsplan
Bebouwde gebieden

Geachte leden van de raad,

Inleiding
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder: de Afdeling) heeft op 16
november 2016 einduitspraak gedaan op de beroepen van Meusen, Dorssers, en Lutgens
tegen het raadsbesluit van l5 december 2014, en de beroepen van Meusen en Dorssers
tegen het raadsbesluit van 16 juni 2016. Beide raadsbesluiten waren gericht op de
vaststelling van het bestemmingsplan Bebouwde gebieden.
1. Het beroep van Meusen
De Afdeling heeft eerder in de Tussenuitspraak besloten dat onvoldoende is gemotiveerd
waarom het perceel van Meusen in Ouddorp niet geschikt is voor een tweede woning. ln
het raadsbesluit van 20 juni 2016 heeft de raad aanvullend gemotiveerd waarom de
beoogde locatie ongeschikt is voor de tweede woning.
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De Afdeling heeft in de Einduitspraak beslist dat dit beroep van Meusen ongegrond is,
omdat de raad in redelijkheid heeft kunnen beslissen dat de door Meusen gewenste
woning niet is toegestaan. De ovenvegingen van de Afdeling zijn te vinden in onderdeel
5.7 van de Einduitspraak. De Einduitspraak is als bijlage toegevoegd aan deze
raadsinformatiebrief. Met deze Einduitspraak is het bestemmingsplan Bebouwde
gebieden voor het perceel van Meusen onherroepelijk.
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2. Het beroep van Dorssers
De Afdeling heeft eerder in de Tussenuitspraak aangegeven dat er zich omstandigheden
kunnen voordoen om niet zonder meer de bestaande legale situatie in het bestemmingsplan op te nemen, en aangegeven dat gelet op de door Dorssers ervaren geluidsoverlast
voor de locatie van café Friends niet toereikend is gemotiveerd dat het bestemmen van
de ter plaatse aanwezige horecavoorziening met bijbehorend terras ruimtelijk
aanvaardbaar is.
ln het raadsbesluit van20juni2016 heeft de gemeenteraad een nadere motivering
gegeven gestoeld op eerdere uitspraken van de Afdeling over de bestemming en
aanvaardbaar bevonden gebruik van deze locatie, reeds voorhanden akoestische
rapporten over de dartruimte en het nieuwe terras (aan de zijde gemeentehuis), en een
groot aantal reeds voorhanden controlerapporten. Deze nadere motivering van de raad
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heeft de Afdeling niet toereikend bevonden. De raad heeft vofgens de Afdeling
hiermee
nog steeds onvoldoende inzichtelijk gemaakt waarom de geluidgevolgen u"n
ã"
horecavoorziening en het horecaterras op de woning aanvaarobä ar zl¡n. De
overwegingen
y3n de Afdeling zijn te vinden in onderdeel 12.5 van de Einduitspraak. Volgens de
Afdeling slaagt hiermee op dit onderdeel het betoog van Dorssers. oe Rtoãl¡ng
vernietigt
daarom het raadsbesluit van 20 juni 2016 voor zover dat betreft het plandeel tãr plaatse
van het perceel van café Friends en geeft de raad opdracht om voor dit perceel
een nieuw
raadsbesluit te nemen (zie verder hieronder onder vervolgactie).
3. Het beroep van Lutgens
De Afdeling heeft eerder in de Tussenuitspraak besloten dat onvoldoende
is gemotiveerd
waarom op het perceel aan de Rijksweg niet de door Lutgens gewenste woning
is
bestemd. ln het raadsbesluit van 20 juni 2016 heeft de gãmeeñteraad het
bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld en het verzoek van Lutgens alsnog gehonoreerd
door een woningbouwtitel toe te kennen voor het perceel getegãn aan de R¡lsweg.
Oe
woningbouwtitel is ook op de plankaart van het bestemmiñgsplan Bebouwde geoiãoen
opgenomen.
De Afdeling geeft in de Einduitspraak hierover nog uitsluitend aan dat Lutgens geen
belang heeft bijeen beroep tegen dit nieuwe raadsbesluit en het beroep vãn tuìgens
tegen het eerdere raadsbesluit dan ook in dit geval niet automatisch aangemerkf
dient te
worden als een beroep tegen het nieuwe raadsbesluit. Verder merkt de ÀtO"ting
nog op
dat Lutgens ook geen gebruik meer heeft gemaakt van de geboden mogelijkheid
o,i e"n
zienswijze in te dienen tegen het nieuwe raadsbesluit, *aaru¡t de Afdeliñg á1"iOt
¿"t
Lutgens dus ook kennelijk geen bearvaren heeft tegen het níeuwe raadsbesluit.
Hiermee
is voor de rechter ten aanzien van het beroep van tutgens de kous af.
Het
bestemmingsplan Bebouwde gebieden is hiermee ook onherroepelijk voor het perceel
aan de Rijksweg.

4. Vervolgactie
De Afdeling heeft het raadsbesluit van 2Ojuni 2016 vernietigd voor zover
het de locatie
van café Friends betreft. De Afdeling geeft de raad hierbij de opdracht om binnen
26
weken na de verzending van de Einduitspraak voor deze locatie een nieuw raadsluit
te
nemen. Dit betekent dat de raad gehouden is om uiterlijk 16 mei 2oir een nieuw
raadsbesluit over de bestemming van de locatie te nemen. Gelet op de raadscyclus
voor
2017 betekent dit dat de raad uiterlijk in de raadsvergadering van 2T maart 20i7
dient te
beslissen. Behandeling in de raadscommissie is in dãt gevaì-uiterlijk op 13
maart2ol1.
wij gaan aan de slag om hiervoor het raadsvoorstel voòr te bereiden.
Met vriendelijke
Burgemeester

ethouders van Beesel,

l-J^Igf rc¡il¡iltdf ^^ t,

cir. P. Dassen-Housen,

burgemeester
van de Afdefing van 16 november 2016, in zaaknummer 201502136121R1
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Geachte heerlmevrouw,

ln de bovenvarmelde procedure is uitspraak godaan. De procedure ie daarmee beëindigd.
treft u hierbij aan.

Een afschrift van deze uitspraak

Aangezien dit ber¡cht geautomatiseerd is aangemaakt,

as

dit niet ondortoksnd.

Hoogachtend,
de griffier
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Datum uitspraak: 16 november 2O16

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspra.a:l(

in het geding tussen:

1.
2.

TJ.P. Meusen, wonend te Beesel,
P;w. Dorssers. J.M.A, Dorssers-Daniets en G.H.J. Ddrssers, wonend
te Reuvei, gemeente:Beesel (hierna tezamen en in enkelvoud:

3.

H.H. Lutgens en W. Lutgens-Timmermans, wohend te Swalmen,
gemeente Roermond'(hierna tezamen en in enkelvoud: Lutgens),

Ðorssers),

--^appp-[lênle.n,,.*.--..----.*.--..

;

en

de raad van de gemeente'Beesel,
verweerder

--._*.*

'.*.
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Procesverloo

Bij besluit van lS.december 2A14heeÍt de raad het bestemmingsplan
" Bebouwde gebieden" vastgesteld.
Tegen dit besluit hebben Meusen, Dorssers en Lutgens beroep ingesteld
De raad heeft een verweerschrift ingediend.
De raad en Lutgens hebben nadere stukken ingediend
De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 7 oktober 2Q15, waar
Meusen, b¡jgestaan door ing. B. Hackert, werkzaam bij de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Esley Consultants 8.V.,
Dorssers, Lutgens, bijgestaan door J.J. Grouls,'en de raad,
vertegenwoordigd ¿oor f.fVl.R.M. Tegels en A.G.J. van Loon, beiden
werkzaam bij de gemeente, bijgestaan door l. de Lange-Verschuren,
werkzáam bij CroonenburoS, zijn verqchenen.
Bij tussenuitspraak van 16 december 2O16, ECLI:NL:RVS:2015:3888 heeft
de Afdeling de raad opgedragén om binnen 26 weken na de verzending van
deze tussenuitspraak de daarin ornschreven gebreken in het besluit van
15 december 2Ol4 te herstellen. Deze tussenuitspraak is aangehecht.

Bij brief, bij de Raad'van State ingekomen op 17 mei 2016, heeft de raad de
Afdeling verzocht om de hersteltermijn te verlengen. Bij beschikking van
1O juni 2O16, nr. 241502136131R1 is deze termijn verlengd tot en met
22 juni 2O16.
Bij brief van 21 juni 2O16 heeft de raad naar voren gebracht dat bij besluit
van 20 juni 2016 het plan gewijzigd is vastgesteld teneínde de gebreken die
in de lussenuitspraak zíjn genoemd te herstellen.
-_D;.afl-o.¡:-j.n-dp-g_eþgeoh-e-Ld-g,e*ç-teld-lt-e-b-þ-e-n-M-e_ç¡-çen-.e¡_D-.q.r-s-s_e-r,s*e-e.n*

-zienswijze-naar--.voren gebracht-o.ver.de.wijze waarop-de-gebr:eken ziin.* .-.-- --

hérsteld.
De raad heeft een nader stuk ingediend
De Afdeling heeft de zaak-op een nadere zitting behandeld op

20 oktober 2A16, waar Meusen, vertegenwoor.digd.door Hackert, Dorssers,
en de raad, vertegenwoordigd.door Tegels en Van Loon, zijn verschenen.

20.1502136t2tR1
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Overwegingen
Het beroep van Meusen
lnleídíng

1.
Meusen richt zich tegen het plandeel met onder meer de
bestemmingen "Wonen", "Waarde - Beschermd dorpsgezicht,, en
"waterstaat - waterbergingsgebied" ten westen van zijn huidige woning op
het perceel ouddorp 5. Hij heeft dit perceel in eigendom en wil een
levensloopbestendige woning op het perceel realiseren.
Het besluit van 15 december 2014

2.
De Afdeiing heeft in overweging 4.8 van de tussenuitspraak
geoordeeld dat in het besluit van 1b december 2014 onvoldoende is
gemotiveerd waarom het perceel ouddorp s niet geschikt is voor een
tweede woníng. Gelet op hetgeen is overwogen in de tussenuitspraak ís het
beroep van Meusen gegrond. Het besluit van 15 december 2o14 dient te
worden vernietigd wegens strijd met artikel 3:46 van de Algemene wet
bestuursrecht (hierna: Awb), voor zover dat ziet op het plandeel met de
bestemming "wonen" ten westen van de huidige woning van Meusen op het
perceel Ouddorp 5.
Hei'bestuit van 20 juni 20 t o

3.

Het besluit van 20 juni 2016 is een wijzigingsbesluit en ingevolge
artikel 6:19, eerste lid, van de Awb onderdeel van dit geding, Het beroep
van Meusen is van rechtswege gericht tegen dit besluit.

4.

"----'

De Afdeling heeft de raad in de tussenuitspraak de opdracht
gegeven om toereikend té motiveren waarom de door Meusen gewenste
tweede woning ter plaatse van het perceel Ouddorp 5 niet wordt
toegestaan, dan wel het besluit te wijzigen door vaststelling van een andere
planregeling:"Ter-uitvoering -van "de-tussenuitspraak-heeft*de-raad-aanvu llend-*-gêrnotiveþrd waarom' de-b;-ob'gde*lil-c-ati-e-onge*schikt-is-v-oorlee-n-tt*=¿i ::
wontng.

5.

Meusen betoogt dat de raad onvoldoende heeft gemotiveerd dat

een tweede woning oþ het perceel ouddorp b ongewenst is. ln dit verband
heeft Meusen een rapport van BRo overgelegd waarin wordt ingegaan op de
argumenten die de raad voor zijn standpunt geeft.

5.1. De raad stelt zich op het standpunt dat een woning op de beoogde
locatie niet wenselijk is. De raad voert hiertoe aan dat de Centrumvisie aan
de gewenste woning in de weg staat. voorts betoogt hij dat de regíonale
structuurvisie wonen Noord-Límburg met zích brengt dat terughoudend moet
worden omgegaan met de toevoeging van extra woningen. voorts stelt de
raad dat de aanwezige cultuurhistorische en landschappelijke .,vaarden van
het gebied door het realiseren van de gewenste woning worden aangetast,
hetgeen zich niet verdraagt met de aanwijzing van het gebied als beschermd

241542136t2tR1
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dorpsgezicht. De raad stelt zich ten slotte op het standpunt dat deze locatie
ongeschikt is voor een nieuwe woníng vanwege de ligging van het perceel
binnen het waterbergend rivierbed van de Maas. Hij stelt zich op het
standpunt dat het de voorkeur heeft om geen tweede woning in
waterbergend rivierbed te realiseren, omdat andere locaties voorhanden zijn
die niet in waterbergend rivierbed liggen.

5.2.

lngevolge artikel 25,lid 25.1, onder a, van de planregels zijn de
"Wonen"
voor
aangewezen gronden bestemd voor wonen.
lngevolge lid 25.2.2, onder a, geldt voor het bouwen van
hoofdgebouwen dat nieuwbouw van woningen niet is toegestaan, met
uitzondering van de gronden ter plaatse van de aanduiding "maximum aantal
wooneenheden", waarbij het aantal nieuwe woningen niet meer mag zijn dan
is aangegeven.
lngevolge artikel3l, l¡d 31.1, zijn de voor "Waarde - Beschermd
dorpsgezicht" aangewezen gronden mede bestemd voor het behoud en
herstel van de cultuurhistorische waarden en het stedenbouwkundig beeld
voor zover die worden bepaald door:
a. de architectonische waarden van de afzonderlijke gebouwen;
b. de historisch bepaalde rangschikking en samenhang van gebouwen;
c. de landschappelijke inpassing van de gebouwen.
lngevolge lid 31.2, onder c, is nieuwbouw van woningen niet
toegestaan
lngevolge artíkel 34, lid 34.1, zijn de voor "Waterstaat -'
Waterbergíngsgebied" aangewezen gronden mede bestemd voor een
waterbergende functie
lngevolge lid 34.2.1 mogen op deze gronden geen gebouwen.
worden gebouwd.

5.3.

ln de plantoelichting staat dat de oude kern van Beesel, Ouddorp,
Kasteel Nieuwenbroeck en omgeving en het open gebied tussen de
Kerkstraat en Beekstraat met de daar doorheen stromende Huilbeek op basis
van de gemeentelijke erfgoedverordening zijn aangewezen als beschermd
dorp
zicht. De aanwíjzi
is niet bedoeld voor het exact behouden van de
uiter
versc
svorm van Beesel zoals die zich nu voordoet. De
belangrijkste reden voor de aanwijzing is de zorgvuldige omgang met de
aanwezige waarden zoals die door de eeuwen heen zijn ontstaan.

5,4. De Centrumvisie is een stedenbouwkundige visie die door het
college van burgemeester en wethouders is vastgesteld om in een ruimtelijk
kader te voorzien voor bouw- en ínrichtingsplannen die zich aandienen.
onderdeel van de Centrumvisie is een kaart waarop het perceel van Meusen
niet is opgenomen.
5.5.

ln de regionale structuurvisie wonen Noord-Limburg, vastgesteld
door de raad bij besluit van g mei 2016, staat dat in de kleine kernen
terughoudend wordt omgegaan met het toestaan van woningbouw.

5.6. ln het rapport "stedenbouwkundige en landschappelíjke vísie
Ouddorp 5 - aanvaardbaarheid woningb'ciuw" van 11 augustus 2016
opgesteld door BRO adviseurs in ruimtelijke ordening, economie en

201502136t2tR1
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milieu B,V. (hierna: het rapport van BRo) wordt ingegaan op de argumenten
die de raad ten g.iondslag heeft gelegd aan zijn standpunt dat de door
Meusen gewenste woning niet wenselijk is. ln het rapport van BRO wordt er,
op gewezen dat de Centrumvisie betrekking heeft op het centrum van Beesel
en dat het perceel van Meusen daar niet ligt. Het perceel van Meusen ligt
namelijk op een afstand van ongeveer 4oo m van het centrumgebied. Met
betrekkíng tot het argument dat het perceel van Meusen in het beschermd
dorpsgezicht ligt, staat in het r:apport van BRO dat de beschermenswaardige
elementen van het beschermd dorpsgezicht niet.worden aangetast indien
een tweede woning wordt gerealiseerd. Over het perceel van Meusen is geen
enkel doorzicht naar het achterliggende agrarische gebied aanwezig. Dit
komt doordat het perceel wordt omsfoten door hoog opgaand groen. ook als
het opgaand groen wordt verwijderd, levert dat slechts een zeer beperkt
doorzicht op. Voorts staat ¡n het rapport van BRO dat het opmerkelijk is dat
de raad zich op het standpunt stelt. dat de cultuurhistorische en
landschapþelijke waarden zich niet verdragen met eeh nieuwe woning.
Hiertoe wordt ín het rapport van BRo aangevoerd dat in de omgevíng van
het perceel van'Meusen ter plaatse van het perceel ouddorp 12 een
wijzigingsbevoegdheid is opgenomen waardoor het college van burgemeester
en wethouders onder voorwaarden een nieuwe woning kan toestaan. ln het
rapport van BRO staat voorts dat de ligging van het perceel in waterbergend
rivierbed niet aan de gewenste woning in de weg hoeft te staan. over de
vraag op welke.manierbíj het bouwen van de nieuwe woning moet worden
orngegaan met de ligging in waterbergend rivierbed kan namelijk in een later
stadium overleg worden gevoerd met Rijkswaterstaat waarbij ook besproken
kan worden of compenserende maatregelen noodzakelijk zijn. ln het rapport
van BRo staat voorts dat het opmerkelijk is dat de raad zich op het
standpunt stelt dat hij beleídsmatig de voorkeur heeft geen woningen in het
waterbergend rivierbed te bouwen. ln dit verband wi¡si net rapport van BRO
op het perceel ouddorp 12 waar voornoemde wijzigingsbevoegdheid is
toegekend. Dat perceel is namelijk gelegen in het stroomvoerend rivierbed.
ook wijst het rapport van BRo op een woningbouwplan voor gronden ten
zuiden van het perceel van Meusen. Deze liggen eveneens grotendeels

5.7. De Afdeling overweegt dat de raad zich onder verwijzing naar de
regionale structuurvísie wonen Noord-Limburg in redelíjkheid op het
standpunt heeft kunnen stellen dat hij terughoudend omgaat met het
toestaan van nieuwe woningen op plekken die nu niet bestemd zijn voor
woningbouw. Meusen heeft gesteld dat de raad dit uitgangspunt níet
eenduidig toepast omdat de raad bij besluit van 20 juni 2016 wel
medewerking heeft verleend aan de door Lutgens gewenste woning. De raad
heeft zich op het standpunt gesteld dat deze situatie verschilt van de aan de
orde zijnde situatie omdat het pereeel van Lutgens bij de entree van een dorp
ligt, niet ín beschermd dorpsgezicht ligt en de toevoeging van een woning de
ruimtelijke kwaliteit ter plaatse verbetert. De Afdeling ziet geen aanleiding
voor het oordeel dat de raad zich ten onrechte op het standpunt heeft
gesteld dat de door Meusen genoemde situatie verschilt van de thans aan de
orde zijnde situatie.

20150213612tR1
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Voorts heeft de raad ter zittíng toegelichi dat de Centrumvisie is
opgesteld met als oogmerk om aan te geven waar woningbouw wenselijk is
in de omgeving waar Meusen zijn woning wenst. De door Meusen gewenste
woningbouwlocatie ligt in de omgeving van het centrum, maar is op de kaart
behorend bij de Centrumvisie niet aangegeven, De raad heeft zich derhalve
terecht op het standpunt gesteld dat woningbouw ter plaatse van de door
Meusen gewenste locatie niet wenselijk is volgens de Centrumvisie.
De raad heeft ter zitting niet bestreden dat geen doorzicht naar het
achterliggende agrarische gebied aanwezig is. De raad voert echter aan dat
het aanwezige opgaande groen een andere ruimtelijke uitstraling heeft dan
een woning. De raad heeft toegelicht dat een zorgvuldige omgang met het
béschermd dorpsgezicht beter wordt bewerkstelligd door het behoud van het
zicht op het opgaand groen dan door het realiseren van een woning, doordat
het groen voor een geleidelijke overgang zorgt tussen het buitengebied en
het dichter bebouwde dorpscentrum van Ouddorp. Over de door Meusen
gemaakte verf elijking met het perceel Ouddorp 12 heeft de raa.d zich op het
standptrnt gesteld dat dezê.situatie verschilt van de aan de orde zijnde
situatie omdat ter plaatse van dat perceel thans bedrijfsbebouwing aanwezig
is die zal worden verwijderd ten behoeve van een nieuwe woning, hetgeen
de raad als een versterkíng van het beschermd dorpsgezicht beschouwt. ln
hetgeen Meusen heeft aangevoerd ziet de Afdeling geen aanleiding voor het
oordeel dat de raad zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat de
door Meusen genoemde situatie verschilt van de thans aan de orde zijnde
situatie.
. De raad heeft ter zitting aangevoerd dat hij de voorkeur heeft om
geen nieuwe woningen toe te staan in waterbergend rivierbed omdat
'voldoende percelen
voorhanden zijn buiten het waterbergend rivierbed waar
woningbouw mogelijk is. De Afdeling overweegt dat de raad in redelijkheid
dat uitgangspunt kan hanteren. Door de raad is niet bestreden dat het
perceel va.n Meusen niet geheel: in het waterbergend rivierbed ligt, maar de
raad heeft toegelicht dat de gewenste locatie voor de tweede woning wel
geheel binnen waterbergend rivierbed ligt. Het.toestaan van een woning ter
plaatse is derhafve in strijd met het uitgangspunt dat de raad hanteert. Over

':'-orde zijnde situatie omdat ter plaatse van dat perceel thans
bedrijfsbebouwing aanwezig is die zal worden verwijderd ten behoeve van
een nieuwe woning waardoor het bebouwd oppervlak niet toeneemt, ln
hetgeen Meusen heeft aangevoerd ziet de Afdeling geen aanleiding voor het
oordeel dat de raad zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat de
door Meusen genoemde situatie verschilt van de thans aan de orde zijnde
situatie. Over de door Meusen gemaakte vergelijking met het
woningbouwproject ten zuiden van het perceel van Meusen overweegt de
Afdeling dat deze situatie verschilt van de aan de orde zijnde situatie omdat
ter plaatse van dat plandeel het bouwvlak grotendeels is toegekend aan een
gebied dat niet is aangewezen voor waterbergend rivierbed.
Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen heeft de raad in
redelijkheid kunnen beslissen de door Meusen gewenste woning niet toe te
staan.
Het betoog faalt.
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Het beroep van Dorssers
Inleiding

6.
Dorssers rícht zich tegen het plandeel ter plaatse van het perceel
Pastoor Vranckenlaan 28. Aan dit plandeel is de bestemming ,,centrum', en
de aanduiding "horeca" toegekend, op dit perceel is een horecavoorziening
gevestigd. De afstand tussen de woning van Dorssers en de
horecavoorziening is 0 m. Dorssers stelt dat hij geluidoverlast ondervindt van
deze horecavoorziening.
Het besluit van f 5 december 2014

7.

De Afdeling heeft in de overwegingen 7.7 en 10.3 van de
tussenuitspraak geoordeeld dat in het besluit van 1s december 2o14 de
artikelen 9, lid 9.5.5, en 3g van de planregels niet zijn vastgesteld zoals de
raad had beoogd. Verder heeft de Afdeling in de overwegingen 7.g.i en
1 1.5 van de tussenuitspraak.geoordeeld dat in het besluit van
15 december 2A14 onvoldoende is gemotiveerd waarom de
horecavoorziening met bijbehorend terras ter plaatse van het perceel
Pastoor vranckenlaan 28 met de bestemming "centrum,, en de aanduiding
"horeba" ruimtelijk aanvaardbaar is en waarom is voorzien in de
afwijkingsbevòegdheid zoals opgenomen in artikel 22, lid 22.4, onder a, van'
de planregels. Gelet op hetgeen is overwogen in de tussenuitspraak is het
beroep van Dorssers gegrond. Het besluit van 1s december 2o14 dient te
worden vernietigd wegens strijd met artikel 3:2 van de Awb voor zover dat
ziet op de artikelen 9, lid g.s.b, en 3g van de planregels. voorts dient het
besluit van 15 december 2o14te worden vernietigd wegens strijd met
artikel 3:46 van de Awb, voor zover dat ziet op het plandeel ter plaatse van
het perceel Pastoor Vranckenlaan 29 en artikel 22,lid 22.4, ander a, van de
planregels.

Het besluít van 2O juní 2O16

-'-ilet ¡e ðluîl üãñ-zõlu
ñî 2õ-iõ- is een
artik el 6:19, eerste lid, van de Awb onderdeel
8.

ígingsbes luit en ingevolge
dit geding. Het beroep

va n

van Dorssers is van rechtswege gericht tegen dit besluit.

9.
De Afdeling heeft de raad in de tussenuitspraak de opdracht
gegeven artíkel 9, lid 9.5.5, van de planregels te wijzigen in die zin dat
legaal aanwezige horeca is toegestaan zoals hij dat hatl beoogd. ook dient
hij artikel 39 van de planregels te wijzigen; voorts díent.de raad toereikend
te motiveren waarom'de horecavoorziening met bijbehorend terras ter
plaatse van het perceel Pastoor vranckenlaan 2g met de bestemming
"centrum" en de aanduiding "hoÍeca" ruimtelijk aanvaardbaar is, dan wel het
besluit te wijzigen dooi vaststelling van een andere planregeling. Tot slot
dient de raad toereikend te motiveren waarom hij heeft voorzien in de
^¡.-.::t,:_--tarwuKrngsoevoegonerq-zoats
opgenomen ln artikel 22, lid 22.4, onder a, van
de planregels, dan wel het besluit te wijzigen door vaststelling van een
andere planregeling.
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10.

Ter uitvoering van de tussenuitspraak heeft de raad in het
gewijzigde plan de artikelen 9, lid 9.5.5 en 39 van de planregels gewijzigd
vastgesteld. Ook heeft de raad aanvullend gemotiveerd waarom de
horecávoorziening met bijbehorend terras ter plaatse van het perceel
Pastoor Vranckenlaan 28 met de bestemming "Centrum" en de aanduiding
"horeca" ruimtelijk aanvaardbaar is en waarom hij heeft voorzien in de
afwijkingsbevoegdheid zoals opgenomen in artikel 22,lid 22.4, onder a, van
de planregels.

11.
Dorssers heeft zich in zijn zienswijze niet gericht tegen de wiize
waarop de artikelen 9, lid 9.5.5, en 39 vän de planregels zijn gewijzigd.
Artikel 9, lid 9.5.5, van de þlanregels is aangepast waardoor de omvang van
de horecavoorzieningen niet meer mag bedragen dan op het tijdstip van ter
visie legging van het plan leçfaal aanwezig was. Artikel 39 van de planregels
is gewijzigd waardoor algemene afwijkingsregels zijn opgenomen in plaats
van een willekeurige reeks letters.
Pastoor Vranckenlaan 28

12.

Dorssers betoogt dat de'raad onvoldoende heeft gemotiveerd dat
horecavoorziening
met bijbehorend terras ruimtelijk aanvaardbaar is. Hij
.de
voert hiertoe aan dat de raad ten onrechte niet heeft onderzocht wat de
geluidsituatie in zijn woning is. Hiertoe voert hij aan dat de raad geen
continuemetingen heeft verricht waardoor onbekend is wat de piekgeluiden
zijn en hoe vaak die voorkomen. Voorts wijst Dorssers op een
controleiapportage waarbij de geluidnormen werden overschreden. Verder
geeft Doissers aan een geluidopname aan de raad te hebben overgelegd
waarop te horen is wat in zijn woning aan stemgeluid waarneembaar is
afkomstig van de horecainrichting. Ook betoogt Dorssers dat de
omgevingsvergunning van 17 februari 2O12 één op één in het
bestemmíngsplan had moeten worden opgenomen. Ook voert hij aan dat het
noodzakelijk is om de openingstijden in de planregels neer te leggen omdat
er een experiment plaatsvindt Waarbij latere sluitíngsuren worden
toegestaan. Voorts voert Dorssers aan dat de uitgangspunten die in het
WO

en

ngsplan.
Dorssers voert aan dat hij de geluidgevolgen die hij ondervindt tot
gezondheidsproblemen leiden als gevolg van het afnemen van de
slaapkwaliteít. Voorts betoogt hij dat art¡kel 2 van het Europees Verdrag
voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (hierna: EVRM)
wordt geschonden vanwege de geluidhinder die hij ondervindt.

12.1.

De raad stelt z¡ch op het standpunt dat de geluidsituatie ter plaatse

van de woning van Dorssers uit het oogpunt van een goede ruimtelijke
ordening aanvaardbaar is. ln dit verband voert de raad aan dat uitsluitend de
bestaande legâle situatie is bestemd. Ook wijst hij op tientallen
controlemetingen uit de periode 2013 tot en met 2015. Verder voert de.raad
aan dat de richtafstanden uit het akoestisch onderzoek van
Caubergh-Huygen niet van toepassing zijn op bestaande situaties.
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12.2.

Bij besluit van 26 september 2011 heeft het college van
burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor afwijking van
het bestemmingsplan verleend aan café Friends voor het gebruik van de
achterzijde van het pand op het perceel pastoor Vranckenlaan 29 voor
horecadoeleinden, met dien verstande dat alleen een gebruik als
bijeenkomstfunctie met andere (niet-geluidbelastende) activiteiten is
toegestaan.

12.3. ln het "Akoestisch onderzoek stemgeluíd terrassen gemeente
Beesel" van 14 oktober 201 0 opgesteld door Caubergh-Huygen
Raadgevende lngenieurs BV (hierna: akoestisch onderzoek van
caubergh-Huygen) is onderzoek gedaan naar de geluiduitstraling van de
geluidrelevante activiteiten op een terras. ln het akoestisch onderzoek van
caubergh-Huygen is het uitgangspunt gehanteerd dat per tafel 4 zitplaatsen
aanwezig zijn en dat dit een totale gebruiksoppervlakte van 1o m2 in beslag
neemt. ln het akoestisch onderzoek van caubergh-Huygen staat dat de
aanbevolen afstanden tussen een terras en een woning vanwege het
langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (Le,,r-r) voor het gebiedstype
dorpscentrum voor een klein terras van maximaal 3o m2 voor de dag 0 m,
voor de avond 7 m en voor de nacht 1 4 m bedraagt. lndien de afstand van
de woníngen tot het terras kleiner is dan deze afstanden, dan dient het
bevoegd gezag een gedetailleerd onderzoek van de initiatiefnemer te
verlangen waarin een beoordellng van de optredende niveaus is opgenomen.
12.4. Vast staat dat ten tijde van het voorheen geldende
bestemmingsplan "centrum Reúver" de thans aanwezíge horecagelegenheid
op het perceel Pastooi Vranckenla an 28 legaal aanwezig was.
12.5-

De raad heeft ter onderbouwing van zijn standpunt aangevoerd dat
de situatie al jaren bestaat, ln de tussenuitspraak is echter reeds overwogen
dat hoewel in beginsel een bestaande legale situatie als zodanig in het plán

moet worden opgenomen, dit niet betekent dat in het geheel geen betekenis
hoeft te worden toegekend aan de gevorgen van de horecavoorzienin gen
het terras voor de omgeving. Het laten voortbestaan van een bestaa nde,
iõñeA en rn strud zu n met een goecle
ruimtelijke ordening. De raad heeft a m VE ng voor zu
gewezen op de uitspraken van de Afdeling van 17 maart 2O1O,
ECLI:NL:RVS:201 O:8L7773, waarin het voorheen geldende
bestemmingsplan voorlag en 2g januari 2a14, ECLI:NL:RVS:201 4:173,
waarin de omgevingsvergunning van 26 september 2011 voorlag en waarbij
de akoestische gevolgen van de horecagelegenheid geen aanleiding waren
voor de Afdelinq otrr het desbetreffende beshrit te vernietigen. De Afdeling
overweegt dat hij ondanks díe uitspraken aanleiding heeft gezíen om in de
tussenuitspraak te oordelen dat in het besluit van 1 b december 2o14
onvoldoende is gemotiveerd waarom de horecavoorziening met bijbehorend
terras ter plaatse van het perceel pastoor Vranckenla an 2g ruimtelijk
aanvaardbaar is waarbij aan de raad de opdracht is gegeven om toereikend
te motiveren waarom die horecavoorziening ruimtelijk aanvaardbaar is. Met
betrekKing tot het betoog van de raad dat Dorssers de stellingen met
betrekking tot de geluidoverlast niet met onderzoeken heeft onderbouwd,
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overweegt de Afdeling dat in de tussenuitspraak reeds is overwogen dat
Dorssers aannemel.ijk heeft gemaakt dat hij aanzienlijke geluidoverlast
ondervindt door onder meer stemgeluid afkomstig van de horecavoorziening
en het terras. Het was daarmee na de tussenuitspraak aan de raad om te

itJåïïJ:ï:,ff :::[";:::i:,i:';:?:::t'J:i:?J:i,å'f :[ïîii#ï"",

de nabijgelegen woning. Voor zover de raad wijst op de controlemetingen uit
de periode 2013 tot en met 2O15 als onderbouwing van zijn standpunt dat
de akoestische gevolgen van de horecagelegenheid en het terras
aanvaardbaar zijn, overweegt de Afdeling dat de controlemetingen zijn
opgesteld om te bepalen of de geluidnormen zoals die zijn neergelegd in het
Activiteitenbesluit milieubeheer worden overtreden. Bij het bepalen van de
geluidniveaus als bedoeld in artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit
milieubeheer blijft stemgeluid echter buiten beschouwing. Dat bij de
controlemetingen derhalve is gebleken dat aan de geluidnormen zoals
opgenomen in artikel 2.17 van het Activiteítenbesluit milieubeheer wordt
voldaan, zegt op zichzelf niets over de geluidoverlast als gevolg van
stemgeluid ter plaats van de woning van Dorssers. Ook heeft de raad
aangevoerd dat de richtafstanden tussen terrassen en woningen zoals die
worden genoemd in het akoestisch onderzoek van Caubergh-Huygen niet
van toepassing zijn op deze situatie omdat sprake is van een bestaande
situatie. ln de tussenuitspraak is echter reeds overwogen dat.hoewel de
richtafstanden niet zonder meer op deze situatie van toepassíng zijn, hieruit
wel vält af te leiden dat de raad een afstand van O m tussen een terras en
een woning bij nieuwvestiging van een horecagelegenheid in beginsel niet
aanvaardhaar.acht- De raad heeft in zijn-nadere motivering niet onderbouwd
waarom hij in een nieuwe situatie een af stand van minder dan 14 m tussen
een terras en een woning niet zonder meer aanvaardbaar vindt, terwijl hij in
deze bestaande situatie een afsiand van ongeveer O m aanvaardbaar vindt.
Voorts.is sinds de tussenuitspraak in de gemeente gestart met een
experiment waarbij'flexibele openingstijden voor horecagelegenheden'
worden gehanteerd. De raad had de geluidgevolgen voor Dorssers gedurende
de nachtperiode ín ieder geval moeten bezien bij het toestaan van een

--- * - --, ;-i:;î'f#*:ïii:,,ff3;f;?tïTåi?TiikTÍii3!*Tå;i"-ilii.'li"-!il'l
horecavoorziening en het terras op de woning.van Dorssers aanvaardbaar

zijn.. De Afdeling overweegt dat de raad het besluit in zoverre onvoldoende

heeft gemotiveerd. Aan de beroepsgronden van Dorssers dat artikel 2 van
het EVRM wordt geschonden vanwege de geluidhinder die hij heeft te
verduren en dat het plan in beperkingen aan het gebruik van de
horecavoorziening en het terras had moeten voorzien, komt de Afdeling
derhalve n¡et toe,
Het betoog slaagt.

Artikel 22, lid 22.4, onder a, van.de planregels

13.
Dorssers richt zich vöorts tegen artikel à2, lid 22.4, onder a, van
de planregels. Hij voert aan dat bij toepassing van de afwijkingsbevoegdheid
ten onrechte geen rekening hoeft te worden gehouden met het woon- en
leefklimaat. Hierdoor kunnen terrassen worden aangelegd binnen 14 m van

-* -
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woningen, hetgeen in het akoestisch onderzoek van caubergh-Huygen niet
wenselijk wordt gevonden.
1 3.1 .
De raad stelt zich op het standpunt dat hij de
afwijkingsbevoegdheid heeft opgenomen om binnen het plan in enige
flexibiliteit te voorzien. Voorts wijst hij er op dat in artikel 22,lid 22.4,,
onder a, van de planregels voorwaarden zijn opgenomen om het woon- en
leefklimaat te .waarborgen.

13.2. ln de omgeving van de woning van Dorssers is aan verschillende
plandelen de bestemming "Verkeer" toegekend.
lngevolge artikel 22,lid 22.1, van de planregels zijn de voor
"Verkeer" aangewezen gronden bestemd voor:
a. voorzieningen voor verkeer en verblijf;
d. parkeervoorzieníngen.
lngevolge lid 22.4, onder a, kan het bevoegd gezag door midder
van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 22.1 voor het
realiseren van nieuwe terrassen, met dien verstande dat:
1 , nieuwe terrassen uitsluitend zijn toegestaan indien behorend bíj
nabijgelegen horecagelegenheden;
2. het woon- en leefklimaat niet onevenredig wordt aangetast;
3. geen onevenredig nadelige gevolgen voor de parkeerbalans ontstaan.
13'3.

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen {uitspraak van
juli
16
2O14, ECLI:NL:RVS:2Oi 4:2618) kan de raad bij atgemene
afwíjkingsbevoegdheden die geen betrekking hebben op een specifieke
locatie en waarbij voorschriften zijn gesteld die verzekeren dat de toepassing
daarvan niet in str¡jd komt met een goede ruimtelijke ordening, in beginsel
volstaan met een afweging of deze in het algemeen op een ruimtelijk
aanvaardbare wijze kunnen worden toegepast. Hierbij neemt de Afdeling in
aanmerking dat belanghebbenden tegen de toepassing van deze
afwijkin gsbevoegd heden recht smiddelen kunnen aanwenden. Dat ligt anders
índien een concrete aanleiding bestaat om af te wegen of een dergelijke
afwijkingsbevoegdheid op een specifieke locatie op een ruimtelijk

rew
gepast
anw en
we n
EV
van
wettelijke verplichtin gen. De raad heeft toegelicht dat e
dfwijkingsbevoegdheid in het algerneen op een ruimtelijk aanvaardbare wijze
kan worden toegepast. ook zijn voorwaarden opgenomen die verzekeren dat
de toepassing van artikel 22, Ld 22-4, onder a, van de planregels niet in
strijd komt met een goede ruimtelijke ordening. Hiertoe is in artikel 22,
lid 22.4, onder a, van de planregels opgenomen dat toepassing van deze
bevoeç¡dheid niet mag leiden tot een onevenredige aantasting van het woonen leefklimâat. Dorssers heeft voorts niet op een specifieke locatie gewezen
waar artikel 22, lid 22.4, onder a, van de planregels níet op een ruirntelijk
aanvaardbaar wijze kan worden toegepast. Gelet op het voorgaande bestaat
geen aanleiding voor het oordeel dat de raad zich niet in redelijkheid op het
stañdpunt heeft kunnen stellen dat de afwijkingsbevoegdheid zoals die in
artikel 22,lid 22.4, onder a, van de planregels is neergelegd in het algemeen
op een ruímtelijk aanvaardbare wijze kan worden toegepast.
Het betoog faalt.
aanv

201502136t2tR1

12

16 novernber 2O16

Het'beroep van Lutgens
Het hesluÍt van

l5

december 2014

14.
De Afdeling heeft ín overweging 14.3 van de tussenuitspraak
geoordeeld dat in het besluit van 15 december 2014 ten onrechte geen
rekening is gehouden met het voornemen vàn Lutgens om op het in zijn
eigendom zijnde kadastrale perceel B 2557 een woning te realiseren. Gelet
op hetgeen is overwogen in de tussenuitspraak is het beroep van Lutgens
gegrond. Het besluit van 15 december 2014 voor zover'dat ziet op het
kadastrale perceel a 2557 dient te worden vernietigd wegens strijd met
art¡kel 3:2 van de Awb.
Het besluit.van 2O juní 2O7 6

15.
De Afdeling heeft de raad in de tussenuitspraak de opdracht
gegeven om toereikend te motiveren waarom de door Lutgens gewenste
woning ter plaatse van het kadastrale perceel B 2557 niet wordt toegestaan,
dan wel het besluit te wijzigen door vaststelling van een andere planregeting.
Ter uitvoering van de tussenuitspraak heeft de raad in het gewijzigde plan de
bestemming "Wongn" met de aanduiding "bouwvlak" aan het plandeel ter
plaatse van het kadastrale perceel B 2557 toegekend.
16.
Nu de door Lutgens gewenste woning is toegestaan, heeft hij
onvoldoende belang bij een beroep tegen het besluit van 20 juni 2016. ln dit
geval is geen beroep van rechtswege als bedoeld in artikel 6:19, eerste lid,
van de Awb ontstaan waarop nog dient te worden beslist. overigens heeft
Lutgens naar aanleiding van het nieuwe besluit geen zienswijze ingediend.
De Afdeling leidt hieruit af dat Lutgens geen bezwaren heeft tegen het
besluit van 20 juni 2016.
Conclusie

Besluit van î5 december 2014
17

." -

--Gelet 'op-de -rechtsoverwegingen.-2.-7-en-1-4*zijn-de-beroepen van

Meusen, Dorssers en Lutgens tegen het besluit van 15 december 2O14
gegrond. Het bestreden besluit dient te worden verníetigd voor zover dat
betreft het plandeel met de bestemming "wonen" ten westen van de woning
op het perceel Ouddorp 5, de artikelen 9, lid 9.5.5, artikel ZZ,'lid 22.4,
onder a, en 39 van de planregels, het plandeei ter plaatse van het perceel
Pastoor Vranckenla an 28 en het plandeel ter plaatse van het kadastrale
perceef B 2557.
Besluit van 2O juni

20l6

18.
ln hetgeen Dorssers heeft aangevoerd, zíet de Afdeling aanleiding
voor het oordeel dat het plan voor zover dat zíet op het plandeel ter plaatse
van het perceel Pastoor Vranckenlaan 28 is vastgesteld in strijd met
artikel 3:46 van de Awb. Het beroep is gegrond, zodar. het bestreden besluit
in zoverre dient te worden vernietigd. De Afdeling zal de raad opdragen om
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binnen 26 weken op dit punt een niet¡w besluit te nemen.
' Het beroep van Meusen tegen het besluit van 20 juni
2016 is
ongegrond.

19.
uit een oogpunt van rechtszekerheid en gelet op artikel 1.2.3 van
het Besluit ruimteÍijke ordening, ziet de Afdeling aanleiding de raad op te
dragen het hierna ín de beslissing nader aangeduide onderdeel van deze
uitspraak binnen vier weken na verzending van de uítspraak te verwerken op
de landelijke voorziening, www.ruimtelijkeplannen.nl.
Proceskosten

20.
Ten aanzien van Meusen, Dorssers en Lutgens dient de raad op na
te melden wijze in de proceskosten te worden veroordeeld.
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Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

il

tv.
V

VI

vlt

vilt

IX

X

verklaart de beroepen van T.J.P. Meusen, P.W. Dorssers,
J.M.A. Dorssers-Daniels en G.H.J. Dorssers, en H.H. Lutgens en
W. Lutgens-Timmermans teçien het besluit van i 5 december 2O14
gegrond;
\¡ernietigt het besluit van 15 december 2O14 voor zover dat
betreft:
- het plandeel met de bestemming "Wonen" ten .westen van de
woning op het perceel Ouddorp 5,
- de artikelen 9, lid 9.5.5, artikel 22,lid 22.4, onder a, en 39 van
de planregels,
- het plandeel ter plaatse van het perceel Pastoor Vranckenlaan 28,
- het plandeel ter plaatse van het kadastrale perceel B 2557;
verklaart het beroep van P.W. Dorssers, J.M.A. Dorssers-Daniels
en G.H.J. Dorssers tegen het besluit van 20 juni 2O16 gegrond;
vernietigt het besluit van 2O juni 2O16'voor zover dat betreft het
plandeel ter plaatse van het perceel Pastoor Vranckenlaan 28;
draagt de raad van de gemeente,Beesel ep om binnen 26 weken na
de verzending van deze uitspraak met inachtneming van hetgeen
daarin is överwogen voor het vernietigde plandeel zoals
omschreven onder lV. een nieuw besluit te nemen en dit op de
wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken;
draagt de raad van de gemeente Beesel ep om binnen vier weken
na verzending van deze uitspraak ervoor zorg te dragen dat het
onder lV. genoernde onderdeel wordt verwerkt op de landelijke
voorziening w.ww. ruimtelijkeplannen. nl;
verklaart het beroep van T.J.P. Meusen tegen het besluit van
20iuni 201 6 ongegrond;
veroordeelt de raad van de gemeente Beesel tot vergoeding van bij
T.J.P. Meusen,, in verband met de behandeling van het beroep
.-,-.o-pse!9m9npi9qqs-Lqstgn-!9!_e9-!_Þ9dlqs-yil€. 2665,OO (zeqqe
tweeduizend zeshonderdvijfenzestig euro), waarvan € 1 24O,OO
(zegþe:.twaalfhonderdveertig euro) ís toe te rekenen aan door een
derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand;
veroordeelt de raad van de gemeente Beesel tot vergoeding van bij
P.W. Dorssers, J.M.A. Dorssers-Daniels en G.H.J. Dorssers, in
verband met de behandeling van het beroep opgekomen
proceskosten tot een bedrag van € 764,OO (zegge:
zevenhonderdvierenzestig euro), met dien verstande dat betaling
aan een van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de anderen;
veroordeelt de raad van de gemeente Beesel tot vergoeding van bij
H.H, Lutgens en W. Lutgens-Timmermans, in verband met de
behandeling van het beroep opgekomèn proceskosten tot een
bedrag van € 601,68 (zegge: zeshonderdeen euro en achtenzestig
cent), waarvan € 496,0O (zegge: vierhonderdzesennegentig euro) is
toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende
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rechtsbíjstand, met dien verstande dat betaring aan
een van hen
bevrijdend werkt ten opzichte van de anderen;
gelast dat de raad van de gemeente Beeser
aan T.J.p. Meusen voor
de behandelíng van het beroep betaarde griffíerecht
ten bedrage
van € 167,0O (zegge: honderdzevenenzestig euro)
vergoedt;
gelast dat de raad van de gemeente Beesel
aan p.W. Dor"""r",
J.M.A. Dorssers-Daniers en G.H.J. Dorssers voor de
behandêring
van het beroep betaarde griffierecht ten bedrage van
€ 1 67,00
{zegge: honderdzevenenzestíg euro) vergoedt, met díen verstande
dat betal¡ng aan een van hen bevrijdend werkt ten
opzichte van de
anderen;
gelast dat de raad van de gemeente Beesel
aan H.H. Lutgens en
W. Lutgens-Timmermans voor de behandeling van het
beroep
betaalde griffierecht ten bedrage van € 167,00 (zegge:
honderdzevenenzestig euro) vergoedt, met dien
verstande dat
betaling aan een van hen bevrijdend werkt ten
opzichte van de
anderen.

Aldus vastgesteld door mr. F.C.M.A. Michíels, voorzitter,
en
mr' R'J'J.M. Pans en mr. B.J. schuerer, reden, in tegenwoordigheid
van
mr. S.W.A.M.M. Delauw, griffier.

w.g, Michiels
voorzitter

De griffier ís verhinderd de uitspraak

te ondertekenen.

Uitgesproken in het openbaar op 16 november
2016
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Datum uitspraak: 16 december 2O15

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

Tussenuitspraak met toepassing van artíkel 8:51d van de Afgemene wet
bestuursrecht (híerna: Awb) in het geding tussen:

1.
2.
3.

T.J.P, Meusen, wonend te'Beesel,
P.W. Dorssers, J.M.A. Dorssers-Daniels en G.H.J. Dorssers, wonend
te Reuver, gemeente Beesel (hierna tezamen en in enkelvoud:
Dorssersl,
H.H. Lutgens en W. Lutgens-Timmermans, wonend t'e Swalmen,
gemeente Roermond (hierna tezamen en in enkelvoud: Lutqens),

app_gllantqn,
en

de raad van de gemeente Beesel,
verweerder.
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Procesverloop

Bij besluit van 15 december 2o14 heeft de raad het bestemmingsplan
" Bebouwde gebieden" vastgesteld.
Tegen dit besluit hebben Meusen, Dorssers, en Lutgens beroep ingesteld
De raad heeft een verweerschrift ingediend.
De raad en Lutgens hebben nadere stukken ingediend.
De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 7 oktober 2a1b, waar
Meusen, b¡jgestaan door ing. B. Hackert, werkzaam bij de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Esley consultants B.V.,
Dorssers, Lutgens, bijgestaan door J.J. Grouls, en de raad,
vertegenwoordigd door F.M.A.M. Tegels, A.G.J. van Loon, beiden
werkzaam bij de gemeente, bijgestaan door l. de Lange-Verschuren,
werkzaam bij Croonenburob, zijn verschenen.

Overweqinqen
Het toetsingskader
1.
lngevolge artikel 8:51d vdn'de Awb kan de Afdeling het
bestuursorgaan opdragen een gebrek in het bestreden besluit te herstellen of
te laten herstellen.

2.

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan heeft de raad
beleidsvrijheid om bestemmingen aan te wijzen. en'rege.ls te geven die de
raad uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig acht. De
Afdeling toetst deze beslissing terughoudend. Dit betekent dat de Afdeling
aan de hand van de beroepsgronden beoordeelt of aanleiding bestaat voor
het oordeel d.at de raad zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft
kunnen stellen dat het plan strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke
---'*'ordening:-Voorts*beoordeelt-de-;Afdeling-aan-de^hand-van*de-beroepsgronden*
- -of-het-bêstreiJen'be'slúit-lãndeÍsziñ5
iSi¡oõTb-ê-rei-d-õf-ænitrne-ñ."in-st-rijij -mêT '
het recht.

Het beroep vän Meusen

3;
Meusen richt zich tegen het plandeel met onder meer de
bestemmingen "Wonen", "Waarde - Beschermd dorpsgezicht,, en
"waterstaat - waterbergingsgebied" ten westen van zijn huidige woning op
het perceel ouddorp 5, Hij heeft dit perceel in eígendom en wil een
levensloopbestendige woning op het perceel realiseren.
4.

Meusen betoogt dat het plan ten onrechte niet voorzíet in de
mogelijkheid om een tweede woning op het perceel te realiseren. Hiertoe
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beleid in de weg staat aan de tweede woning. Volgens Meusen past de
gewenste woning in het gemeentelijk woningbouwkader.

-**-
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4.1.

De raad stelt zích op het standpunt dat de beoogde locatie niet
geschikt is voor een woning. Volgens de raad ligt de woning binnen een
karakteristiek deel van de historische kern Beesel in Ouddorp. De historische
kern is gevrijwaard van nieuwbouw, Voorts is een essentieel aspect van de
karakteristiek dat grote ruimtes tussen de bebouwing aanwezig zijn die zicht
bieden op het achterliggende agrarisch gebied. Door de door Meusen
gewenste woning wordt dit zicht verstoord. De raad stelt zich voorts op het
standpunt dat het beleíd, opgenomen in de gemeentelijke structuurvisie en
de beleidsregel "Particuliere woningbouw op open plekken in het (voormalig)
bestemmingsplan Kernen3 vastgesteld door het college van burgemeester en
wethouders bij besluit van 29 januari 2OO7 {hierna: de Beleidsregel), aan de
gewenste woning in-de weg staat. De raad stelt zich ten slotte op het
standpunt dat de ligging van het perceel binnen het waterbergend
riviergebied van de Maas ðeze locatie niet geschikt maakt voor het oprichten
van een nieuwe woning.

4.2.

lngevolge art;kel 25, lid 25.1, onder a, van de planregels zijn de
voor "Wo,nen" aangewezen gronden bestemd voor wonen.
lngevolge lid 25.2.2, onder a, geldt voor het bouwen van
hoofdgebouwen dat nieuwbouw van woningen niet is toegestaan, met
uitzondering van de gronden ter pfaatse van de aanduiding "maximum aantal
wooneenheden", waarbij het aantal nieuwe woningen niet meer mag zijn dan
is aangegeven.
lngevolge artikel 31, lid 31.1, ziin de voor "Waarde - Beschermd
dorpsgezicht" aangewezen gronden mede bestemd voor het behoud en
herstel van de cultuurhistorische waarden en het stedenbouwkundig beeld
voor zover die worden bepaald door:
a. de architectonische waarden van de afzonderlijke gebouwen;
b. de historisch bepaalde rangschikking en samenhang van gebouwen;
c. de landschappelijke inpassing van de gebouwen.
Ingevolge lid 31.2, onder c, is nieuwbouw van woningen niet
toegestaan
lngevolge artikel 34, lid g4.1, zijn de voor "Waterstaat Waterbergingsgebied" aangewezen gronden mede bestemd voor een
waterþergende lunctte.
Tñseüõléãlid34-, 2.1 mogen op deze gronden' geen gebouwen
worden gebouwd.

4.3.

ln de "Structuurvisie Beesel" vastgesteld door de raad bij besluit
ván 12 september 2O11 (hlerna: de Structuurvisie), staat dat de kern Beesel
een karakteristieke kransakkerstructuur heeft met het dorp in het midden en
de akkers in een waaier eromheen. Ouddorp bestaat slechts uit een paar
wegen. De bebouwing bestaat in hoofdzaak uit boerderijen uit het begin van.
de 20" eeuw. Het te beschermen dorpsgezicht omvat onder meer Ouddorp.
Met betrekking tot de kern Beesel wordt in de structuurvisie een
ontwikkelingsrichting uiteengezet. ln dit kader wordt genoemd het uítbreiden
van woningbouwlocatie Kleine Solberg en Heijackerstraat en het daarbij zo
vraaggericht mogelijk faciliteren van de eigen huishoudens uít de kern
Beesel. Ook is het ontwikkelen van woningen op herstructurerings- en
inbreidingslocaties voor alle doelgroepen, maar vooral voor senioren en
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zorgvragers, van belang. Deze woníngbouw en wijkontwikkelíng moet
voldoen aan de eisen van de toekomst op het gebied van duurzaamheid,
klimaatrobuustheid en energiezuínigheid, veirigheid en 1oo%
levensloopbestendigheid.

4'4.

ln het "wôningbouwkader 2o12 tot 2azo,,, vastgesterd door de

raad bij besluit van 1g december 2O11 (hierna: het Wonintbouwkaderi,
staat dat Beesel in woningbouwaantallen de afgeropen
een mool

¡aren
resultaat heeft laten zien. Opvallend is wel dat starters en senioren
daarin
refatief weinig aan de bak komen. Het is zaak om echt in dialoog te gaan
met de geÏnteresseerden uít de kern Beesel, zodat wordt gebouwd waar
de
inwoners {of degenen die terug willen keren naar Beesel) ook daadwerkelijk
behoefte aan hebben- Daarom kiest de gemeente er voor in Beesel zoveel
als
mogelijk in dialoog met het dorp te komen tot maatwerk in de woningbouw.
ln de Toekomstvísie 2030, vastgesteld bij besluit van
19 december 2o11 (hierna: Toekomstvisíe 2o3o), is aangegeven dat het
wenselijk is om verschillende soorten woningen in de gemeente te hebben,
zoals woningen met voorzieningen voor het ouder worden.

4.5'

ln de Beleìdsregel zijn de toetsingscr¡tería vastgelegd waaraan
verzoeken voor particuliere woningbouw op open plekken binnen
het
(voormalig) plangebied "Kernen" dienen te voldoen. lndien
een voorgelegde
locatie aan de toetsíngscriteria voldoet, zal de raad dan wel het college
mecjewerking verlenen aan een bcstemmingsplanprocedure uI een procedure
voor de verlening van een.omgevingsvergunning. Een van de voorwaarden
waaraan moet worden voldaan, is dat het bouwplan betrekking heeft
op
ínvulling van een open pfek binnen het plan. ook dient het plan te voldoen
aan de stedenbouwkundige randvoorwaarden, waaronder de eis
dat
woonbebouwing niet mag wordèn opgericht in karakteiistieke delen van
de
kern.

4.6.

Meusen betoogt terecht dat het woningbouwkader en de
Toekomstvisie 2o3o niet in de weg staan aan de gewenste woning. Dit
wordt door de raad niet betwist. Dit betekent echter niet zonder meer dat
de
--raad-in-deiewenste*woning'had*m-oêtêh*ùro-o'i,zien:-Uít-ijez-e*bë'leidijstukt<en.^.--*
võlEit gèëñ vðiÞt

¡

c

h--t

¡

ñ

gavõ o r ti e

ra

ãd- lli êñ

o

e.

-l-{

et- bèto

o

g f ããlt.

wat betreft het betoog van de raad dat de Beleidsregel aan de
'
gewenste tweede woning in de weg staat, overweegt de
Afdeling als volgt.
De Beleidsregel is opgesterd als toetsingskader voor verzoeken voor
woningbouw tot afwijkíng van het voorheen geldende plan. De raad heeft
ter
zitting toegelicht dat de Beleidsregel derhalve niet rechtstreeks van
toepassing is op dit plan en hij hieraan dus niet ís gebon<len. De raad
heeft
voorts toegelicht dat de criteria in de Beleidsregel wel een rol spelen bij
zijn
afweging, maar dat het voor zijn afweging niet doorslaggevend is of aan de
criteria wordt vofdaan. Desgevraagd heeft de raad ter zitting toegelícht
dat
het verzoek van Meusen om een tweede woning níet is afgewezen omdat
dit
niet aan de Beleidsregel zou voldoen, maar omdat het perceel om ruirntelijke
¡a.l^^^^
:,
^^^^L:¡,'
rsvsrrer¡
^:^+
rrËL
gsÞurrKL
rs voor een rwegde wonrng. voor zover Meusen
betoogt dat de raad zich ten oniechte op het standpunt heeft gesteld dat
de
gewenste woning niet voldoet aan de Beleidsregel, slaagt dit
derhalve niet.
4.7

'-
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4.8.

Meusen betoogt echter terecht dat de raad onvoldoende heeft
gemotiveerd waarom het perceel om ruimtelijke redenen niet geschikt zou
zijn voor een tweede woning. Anders dan de raad stelt, staat ¡n de
toelicht¡ng bij de aanwijzing van het beschermd dorpsgezicht niet dat
woningbouw binnen Ouddorp niet is toegestaan. Hierin staat een aantal
stedenbouwkundige aspecten van Ouddorp die moeten worden beschermd,
maar geen verbod op nieuwbouw. Als bescherrnenswaardig aspect is
aangewezen het zicht op de oude pastorie over de open weide. ln dit kader
heeft Meusen aangevoerd.dat in de straat geen grote ruímtes tussen de
bebouwing met zicht op het agrarische gebied aanwezig zijn. De raad heeft
zijn standpunt dat de door Meusen gewenste woning afbreuk doet aan de
doorkijk op het achterliggende agrarisch gebied niet met objectieve gegevens
onderbouwd. Gelet hierop heeft de raad onvoldoende gemotiveerd dat de
tweede woning niet verenigbaar is met de historisch karakteristieke waarden
van het gebied.
Anders dan de raad. voorts betoogt, staat de Structuurvisíe
evenmin aan de dbor Meusen gewenste woning in de weg. ln de
Structuurvisie staat dat bínnen de kern Beesel mogelijkheden tot
woníngbouw aanwezig zijn. Hierin staat geen verbod op
nieuwbouwwoningen in ouddorp. De raad heeft ter zitting aangegeven dat
het de voorkeur heeft dat nieuwbouw in het centrum plaatsvindt, maar dit
betekent niet dat een nieuwe woning buiten het centrum per definitíe is
uitgesloten.
Anders dan de raad ten slotte betoogt, betekent de omstandigheid
perceel
het
dat
van Meusen is gelegen bínnen het waterbergend rivierbed
evenmin dat woningbouw hier niet is toegestaan. Tussen partijen is niet in
geschil dat bouwen binnen het waterbergend rivierbed mogelijk is indien
compenserende maatregelen worden getroffen. De raad heeft niet
onderbouwd dat dergelijke compenserende maatregelen niet mogelijk zijn. De
niet nader onderbouwde stelling dat Rijkswaterstaat een negatief advies
heeft gegeven voor het realiseren van een woning ter plaatse van een
perceel in de omgeving ís daarvoor onvoldoende. Daarbij komt dat Meusen
ter zitting onbestreden heeft gesteld dat Rijkswaterstaat voor percelen in de
omgeving positief advies heeft gegeven voor het realiseren van bebouwin s
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4.9.

ln hetgeen Meusen heeft aangevoerd, ziet de Afdefing aanleiding
voor het'oordeel dat het bestreden besluit, voor zover dat niet voorziet in
een woning op het plandeel met onder meer de bestemmingen "Wonen",
"Waarde - Beschermd dorpsgezicht" en "Waterstaat Waterbergingsgebied" ten westen van het perceel Ouddorp 5, is genomen in
strijd met artikel 3:46 van de Awb,
Het beroep van Dorssers

5.

Dorssers richt zich tegen het plandeel ter plaatse van het perceel
Pastoor Vranckenlaan 28. Aan dit plandeel is de bestemming "Centrum" en
de aanduiding "horeca" toegekend. Op dit perceel is een café gevestigd. De
afstand tussen de woning van Dorssers en het café ís 0 m. Dorssers vreest
geluidhinder.
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D'efínitie van "bestaande situatie',

6.

Dorssers betoogt dat de in het plan opgenomen definitie van
"bestaande situatie" onjuíst is. Dorssers voert hiertoe aan dat deze definitie
onnodig ruim ís en ook illegale bebouwíng legaliseert.

6'1. lngevolge artikel 1, van de planregels wordt onder bestaande
s¡tuatie verstaan:
a. bebouwing, zoals aanwezig en toegestaan (legaal gerealiseerd) op het
tijdstip van de terinzagelegg¡ng van het ontwer.pplan, dan wel maE worden
gebouwd krachtens een voor dat t¡jdstip aangevraagde
omgevingsvergunning;
b. het gebruik van grond en opstallen, zoals aanwezig en toegestaan op het
tijdstíp dat het. plan rechtskracht heeft verkregen.
6.2. De raad betoogt terecht dat artikel 1 van de planregels bestaande.
illegale bebouwing en bestaand illegaal gebruik niet legaliseert. Anders dan
Dorssers betoogt regelt artikel 1 op zichzelf niets over de toegestane
bebouwing en het toegestane gebruik omdat dit artíkel slechts de definitie
van het begrip "bestaande situatie" bevat. Deze definit¡e komt veivolgens
niet verder terug in de planregels en is derhalve zinledig. Het plan bevat
voorts in artikel 42 de wettelijk voorgeschreven overgangsregels. Reeds
daarom faalt het betoog.
Horeea en terrassen

7.

Dorssers betoogt dat ten onrechte binnen elke bestemming
"Centrum" horeca is toe'gestaan. Dorssers betoogt voorts dat artikel 9,
lid 9.5.5, van de planregels bestaande illegale situaties legaliseert. Dorssers
voert voorts aan dat ten onrechte horeca met een bijbehorend terras is
toegestaan op het perceel Pastoor Vranckenlaan 28. Dorssers stelt dat de
voorziene horeca en het terras op dit perceel geluidhinder veroorzaken.
Dorsserò betoogt verder dat in het voorheen geldende plan op dit perceel een
-- oafé-restaurant*was-toegestaaR-en*in-dit-plan-een-jongereneaférl-lij*voer.t .aan.-'dat 'de-raad-ten'-onrechte-geen-onderscheid-heeft-gemaakt-in-het-soorthoreca dat is toegestaan. Hij betoogt voorts dat het terras ten onrechte
binnen 14 m van zíjn woning is toegestaan. ln dit verband wijst híj op een
akoestisch onderzoek, waarin staat dat de afstand tussen een klein terras en
een woning minimaal 14 m behoort te zíjn. Voorts voert Dorssers aan.dat
ten onrechte geen akoestische maatregelen bij het gebruik van de
horecavoorziening als voorwaardelijke verplichting zíjn opgenomen. Ook
betoogt Dorssers dat de raad ten onrechte geen openingstijden voor het
terras in de planregels heeft neergelegd. Hiertoe voert hij aan dat deze
maatregel volgens het akoestisch onderzoek noodzakelijk is in verband met
een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Ook betoogt Dorssers dat de raad
ten onrechte geen maatregelen bij het gebruík van het terras als
voorwaardelijke verplichting heeft opgenomen zoals een maximum van vier
7itnl2âf
cên , nar fcqrv¡
rÀ+ çerr
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^^ñ +^+^l^
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Hlgrtog
voert hij aan dat het akoestisch onderzoek ook van dit uitgangspunt uitgaat.
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De raad stelt zich op het standpunt dat de bestaande legale situatie
plan
in dit
als zodanig is bestemd. Volgens de raad was hij derhalve niet
gehouden om een afweging te maken over de door Dorssers ondervonden
geluidhinder van het café en het terras:
7 .1

7.2. lngevolge artikel 1, van de planregels wordt onder hoieca in
categorie 1 verstaan een bedrijf of ínstelling waar:
a. bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor consumptie ter plaatse
worden verstrekt;
b. bedrijfsmatig logies wordt verstrekt,
lngeVolge artikel 1 wordt onder horeca in categorÍe 2 verstaan:
voor
het publiek, al dan niet tegen betaling toegankelijke lokaliteit, die
a. elke
mede is ingericht of wordt gebruikt voor het dansen. zoals discotheken en
dancings;
b. inrichtingen waarin een kans- of behendígheidsspel wordt uitgeoefend.
lngevolge artikel 1 wo¡dt onder een terras verstaan een buiten de
besloten ruimte van de inrichting liggend deel van het. horecabedrijf waar staof zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken
kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie kunnen
worden bereid of verstrekt,
lngevolge artikel 9, lid 9.1, onder c, ztjn de voor "Centrum"
aangewezen gronden bestemd voor horeca in categorie 1 met bijbehorende
terrassen ler plaatse van de aanduiding "horeca".
lngevolge lid 9.5.5 mag ter plaatse van de, aanduiding "horeca" de
omvang van horecavoorzieningen niet meer bedragen dan op het tijdstíp van
terinzagelegging van het plan aanwezig is.
7.3. ln het voorheen geldende bestemmingsplan "Centrum Reuver",
vastgesteld door de raad bij besluit van 21 januari 2008 en goedgekeurd
door het college van gedeputeerde staten van Limburg bij bes[uit van
I oktober 2008, was aan het bestreden plandeel de bestemming
"Centrumdoefeinden C " toegekend.
lngevolge artikel 5, eerste lid, onder c, van de planvoorschriften
waren de gronden op de plankaart aangewezen voor "Centrumdoeleinden C"
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aîãn llo re c-aìb e e iäcl e n- - uitsluítend toegestaan ter plaatse en in de omvang van de op het tijdstip van
tervisielegging van dit ontwerpplan bestaande horecabedrijven.
Nieuwvestiging en/of uitbreiding is uitsluitend door middel van vrijste.lling
toegestaan.
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Bíj besluit van 26 september 2O11heett het college van

burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor afwijking van
het bestemmingsplan verleend aan Café Friends voor het gebruik van de
achterzijde van het pand op het perceel Pastoor Vranckenlaan 28 voor
horecadoeleinden.

7.5.

ln het "Akoestisch onderzoek stemgeluid tefrassen gemeente
Beesel" van 14 oktober 2010 opgesteld door Cauber,gh-Huygen
Raadgevende lngenieurs BV (hierna: akoestisch onderzoek) is onderzoek
gedaan naar de geluiduitstraling van de geluidrelevante activiteiten op een
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terras. ln het onderzoek is het uitgangspunt gehanteerd dat per tafel
4 zitplaatsen aanwezig zijn en dat dit een totale gebruiksoppervlakte van
10 m2'in beslag neemt. ln het onderzoek staat dat de aanbevolen afstanden
tussen een terras en een woning vanwege het langtijdgemiddelde
beoordelingsniveau (Ln,.r-r) voor het gebíùstype dorpscentrum voor een klein
terras van r¡aximaal 30 m2 voor de dag 0 m, voor de avond 7 m en voor de
nacht 14 m bedraagt. lndien de afstand van de woningen tot het terras
kleiner is dan deze afstanden, dan dient het bevoegd gezag een gedetailleerd
onderzoek van de initiatíefnemer te verlangen waarín een beoordeling van
de
optredende niveaus is opgenomen..

7.6. Anders'dan Dorssers betoogt ís horeca niet binnen erke
bestemming "centrum" toegestaan. Gelet op artikel g, l¡d g.1, onder c, van
de planregels is horeca binnen de bestemming "Centrum" uitsluitend
toegestaan ter plaatse van de aanduidÍng ,,horeca".
Het betoog faalt in zoverre.

'

-*

.7.

Het voorheen geldende bestemmingsplan ,,centrum Reuver,, stond
op grond van art¡kel 5, tweede lid, onder c, van de planvoorschriften
uitbreiding of nieuwvestiging van horeca niet toe zonder dat vrijstelling is
verleend. Dit betekent Oat uitUreiding of nieuwvestiging van horeca die onder
het voorheen gelende bestemmingsplan tot stand is gekomen zonder dat
'
hieivoor vrijstelling is verleend als illegaal moet worden beschouwd. Het
. onderhavige plan voorziet in artikel 9, fid 9.5.5, van dc planregels in een
regeling wadrbij alle horeca die feitel¡jk aanwezig is als zodanij wordt
bestemd.
ln dit artikel staat geen uitzondering voor illegaal aanwezige
.
horecavoorzieningen. Dit betekent dat een onder het vorige plan illegaal
gerealiseerde uitbreiding of nieuwvest¡g¡ng van horeca op grond
van dit
artikel ís toegestaan' Dorssers betoogt daarom terecht dat dit artikel illegale
horecavoorzieningen die ten tijde van het voorheen geldende.plan zíjn
aangevangen onder het toegestane gebruik brengt. De raad heeft ter zitting
' toegelicht dat hij dit niet heeft beoogd, maar dat is bedbeld om legaal
aanwezíge horeca als'zodanig te bestemmen. De Afdeling is derhalve van
oordeel dat het bestreden besluit wat betreft dit onderdeel niet met de
*=*---rve
7
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7.8.

Niet in geschil is dat ten tijde van het ter inzage leggen van het
ontwerpplan dat voorafging aan het voorheen geldende bestemmingsplan
"centrum Reuver" een restaurant-café op het bestreden plandeel aãnwezig
was' op grond van het voorheen geldende plan was een horecavoorziening
toegestaan in de omvang zoals die destijds aanwezig was. Er is vervolgens
een vrijstelling'verleend waardoor de achterzijde van het pand gebruikt mag
worden voor horecadoeleinden. Anders dan Dorssers betoogt, stond het
voorheen geldende bestemrningsplan niet aan een jongerenóafé in de weg.
Van illegaal gerealiseerde horeca is geen sprake. Gelet op het voorgaande
heeft de raad zich terecht op het standpunt gesteld dat de thans aãnwezige
horecavoorzieníng reeds onder het voorheen geldende plan was toegestaan.

7.8'1. ln beginsel moet een bestaande legale siluatie als zodanig in het
plan worden opgenomen. Dat sprake is van een bestaande legale
situatie
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betekent echter niet dat in het geheel geen betekenis hoeft te worden
toegekend aan de gevolgen van de horecavestiging en het terras voor de
omgeving. Het laten voortbestaan van een bestaande, legale situatie kan
onder omstandigheden in strijd.zijn met een goede ruimtelijke ordening.
Dorssers heeft in dit geval aannemelijk gemaakt.dat hij aanzienlijke
geluidoverlast van de horecavestiging en het terras ondervindt. Dorssers
héeft hiertoe aangevoerd dat de hordcagelegenheid aanpandig aan zijn
woning ligt. De horecagelegenheid mag tot 02.O0 uur geopend zijn. Het
stemgeluid en de muziek vanuit de horecagelegenheid zijn door de muur in
zijn woning te horen. Ook het stemgeluid vanaf het terras is in de woning
van Dorssers te horen. Vosr zove( Dorssers zich in dit kader beroept op de
richtafstanden die worden genoemd in het akoestisch onderzoek, overweegt
de Afdeling da,t deze richtafstanden niet zonder meer op deze situatie van
toepassing zijn. Deze richtafstanden zijn opgesteld om aan te toetsen bij
nieuwvestiging van horecagelegenheden. Hieruit valt echter wel af te leiden
dat de raad een afstand van 0 m tussen een terras en een woning bij
nieuwvestiging van een horecagelegenheid in beginsel niet aanvaardbaai
acht. De raad heeft ter zitting toegelicht dat hij bekend is met de overlast die
Dorssers van de horecagelegenheid ondervindt. Anders dan de raad betoogt,
heeft hij onder deze omstandigheden niet kunnen volstaan met de
constater¡ng dat s.prake is van een bestaande legale situatie. De raad had de
door Dorssers ondervonden gèluidhinder moeten beoordelen en vervolgens
moeten bezien of deze situatie uit het oogpunt van een goede ruimtelijke
ordening aanvaardbaar is. lndien dit niet het geval is had de raad moeten
bezien of maatregelen kunnen worden getroffen om de geluidsoverlast ter
plaatse van de woning van Dorssers te beperken. Daarbij geldt dat de
omstandigheid dat de horecagelegenheid en het terras legaal aanwezig zijn,
niet betekent dat wordt voldaan aan de in het Activiteitenbesluit opgenomen
maximale geluidniveaus, zodat niet is uitgesloten'dat handhavend optreden
tegen de overlast tot de m.ogelijkheden behoort. Dit betekent dat het besluit
in zoverre onvoldoende is gemotiveerd. Aan de beroepsgrond van Dorsseis
dat het plan in beperkingen aan het gebruik van het café en het terras had
moeten voorzien, wordt derhalve niet toegekomen.
Het betoog slaagt,
.

oi ò o t t e. v a n- ld 6 a u w i t l*Tei
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Dorssdrs betoogt dat ten opzichte van het voorheen geldende plan
"Centrum Reuver" ten onrechte'grotere bouwvlakken ter plaatse van de
percelen Pastoor Vranckenlaan 32 en 34 zijn toegestaan.

8.1. De Afdeling stelt voorop dat in het algemeen aan een voorheen
geldend bestemmingsplan geen blijvende rechten kunnen worden ontleend.
De raad kan op grond van gewijzigde planologische inzichten en na afweging
van alle betrokken belangen andere bestemmingen en regels voor gronden
vaststellen. Vast staat dat het bouwvlak voor het perceel Pastoor
Vranckenlaan 34 niet is gewijzigd ten opzichte van het voorheen geldende
plan, Vast staat voorts dat in dit plan aan de voorkant van het perceel
Pastoor Vranckenlaan 32 een stuk van ongeveer 15 m2 is toegevoegd aan
het bouwvlak. Het gehele bouwvlak heeft een oppervlakte van ongeveer
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350 m2. Derhalve is sþrake van een kleinschalige vergroting van het
bouwvlak. De raad heeft toegelicht dat hierrnee de bestaande legale situatie
in het plan is opgenomen. Dorssers heeft zijn betoog dat dit bouwvlak ten
onrechte is vergroot ten opzichte van het voorheen geldende plan niet nader
onderbouwd. Gelet hierop bestaat geen aanleiding voor het oordeel dat de
raad niet in redelijkheid in het bouwvlak heeft kunnen voorzien.
Het betoog faalt.
Maxímaal bebouwd oppervlak

L
Dorssers richt zich voorts tegen artikel g, lid 9.2.3, onder c, van de
planregels. Hij betoogt dat ten onrechte niet is voorzien in de beperking dat
slechts 50% van het perceel mag worden bebouwd, zoals was neergelegd ín
artikel 9, lid 9.2'3, onder c, van de planregels bij het ontwerpplan. Hij voert
aan dat dit ¡n strijd is rnet de conserverende aard van het bestemmingsplan.
Voorts voert hij aan dat de raad niet heeft gemotiveerd waarom de beperking
níet in het plan is opgenomen.
9.1. De raad stelt zich op het stãndpunt dat het in het voorheen
geldende plan was toegeslaân om bouwvlakken geheel te bebouwen met
een hoofdgebouw, De raad vindt het niet wenselijk om op percelen waar het
bouwvlak geheel is ingevuld met een hoofdgebouw geen bijbehorende
bouwwerken toe te staan. om die reden heeft de raad öeze bepaling ten
opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. De raad
stelt zích op het standpunt d.at het maximale bebouwde oppervlak voldoende
is geborgd doordat in. de planregels'is opgenomen dat maximaal 7b m2 aan
bijbehorende bouwwerken bij hoofdgebouwen mag worden opgericht.
9.2. lngevolge artikel 9, lid 9.2.3, onder c, van de planregêls mag de
gezamenlijke oppervlakte voor bijbehorende bouwwerken bij
hoofdgebouwen, geen woningen zíjnde, maximaal 75 mz ziin.
9,3.

lngevolge.artikel 9, lid 9.2.3, onder c, van de pianregels bíj het
ontwerpplan mocht' de gezamenlijke oppervlakte voor bijbehorende
--*bou-w-w.erken-bij.-hb.ofdgebouwen,-geen.woningen.-zijnde,,-maxirna arJ-ï-m?*---z'ijnr"rnet"'dien-verstande dat-de-bebouwde.opper.vlakte-in-totaal niet-rneer-

-

mag zijn dan 50% van het bouwperceel.

9.4.

De Afdeling overweegt dat

uit het begríp conserverend
bestemmingsplan niet volgt dat alle bouwmogelijkheden gelijk moeten blijven
aan de bouwmogelijkheden in het voorheen geldende bestemmingsplan.
voorts kan de raad bij de vaststelling van het plan daarin wijzígíngen
aanbrengen ten opzichte van het ontwerp. Anders clan Dorssers betoogt,
heeft de raad gemotiveerd waarom híj de planregel heeft gewijzigd. Dorssers
heeft niet gemotiveerd waarom het maximum van 75 m2 voor bijbehorende
bouwwerken bij een hoofdgebouw onvoldoende waarborgen bíedt om te
voorkomen dat teveel bouwwerken worden opgericht, voor zover Dorssers
aanvoert dat deze planregeling een âantasting van zijn uitzicht betekent
omdat op de naastgelegen percelen in bijbehor.ende bouwwerk-en mag
worden voorzien, overweegt de Afdeling als volgt. De Afdeling stelt voorop
dat geen blijvend recht op vrij uitzícht bestaát. Voorts kunnen de
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bijbehorende bouwwerken alleen worden gerealiseerd aan de achterzijde van
de naastgelegen percelen, zodat de vermindering van het uitzicht beperkt is.
ln hetgeen Dorssers heeft aangevoerd, bestaat derhalve geen aanleiding voor
het oordeel dat de raad niet in redelijkheid artikel 9, lid 9.2.3, onder c, van
de planregels heeft kunnen vaststellen.
Het betoog faalt.

Afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden

10.
Dorssers betoogt dat de afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden in
artikel 9, leden 9.6 en 9.7., artikel 15, lid 15.4, artikel22,leden 22.3 en
22.4, aitikel 39 en art¡kel 40, van de planregels ten onrechte in het plan zijn
opgenomen. Hiertoe voert hij aan dat deze bepalingen ondeugdelijk zijn
gemotiveerd. Hij voert voorts aan dat deze bepalingen in strijd zijn met de
conserverende aard van het plan. Voorts is in artikel 9, líd 9.6 en onder a,
lid 9.7, artikel 15, lid 15.4 en artikel 22, leden 22.3 en 22.4, van de
planregels,een goed woon- en leefklimaat onvoldoende geborgd, aldus
Dorssers. Voorts betoogt Dorssers dat als voorwaarde voor het gebruik
maken van de afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden moet worden
toegevoegd dat dit uitsluitend kan geschieden indien hieraan een deugdelijke
ruimtelíjke onderbouwing ten grondslag wordt gelegd: Ook betoogt Dorssers
dat artikel 9, lid 9.7, van de planregels ten onrechte voorziet in het vergroten
van het bouwvlak, Voorts voert Dorssers aan dat de raad ten onrechte heeft
nagelaten om de in de nota van beantwoording van zienswijzen aangegeven
wijziging van artikel 9,.lid 9.6, van de planregels door te voeren.
1 0.1 .
De raad stelï zich op het standpunt dat hij de af wijkings- en
wijzigingsbevoegdheden heeft opgenomen.om.binnen het plan in enige
flexibiliteit te voorzien

1O.2. ln artikel 9, leden 9.6 en 9,7, artikel 15, lid 15.4, artikel 22,
leden 22.3 en 22.4 en art¡kel 40, van de planregels zijn algemene afwijkingsen wijzigingsbevoegdheden opgenomen. Als voorwaarde bij deze afwijkings-.
en wijzigingsbevoegdheden is opgenomen dat het woon- en leefklimaat niet
.sneve¡lredig-wor,d.t-aaRgetast-en-er-.geerì-orìevenredige.aantasting*plàatsvindt--- van-de-gebruiksmo gelijkheden-van-aangrenzende' gronden
lngevolge artikef 9, lid 9.7, van de planregels is het college van
burgerneester en wethouders bevoegd om ter plaatse van de aanduiding
"wetgevingzone - wíjzigingsgebied 9" het bouwvlak te vergroten, met dien
verstande dat:
a. het bebouwingspercentage van het bouwperceel niet meer mag bedragen
dan 75o/o;
b. het steden.bouwkundige inpasbaar is;
c. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de gebruiksmogelijkheden
van aangrenzende gronden;
d. het Woon- en leefklimaat niet onevenredig wordt aangetast;
e. de wijziging past binnen het Regíonaal Volkshuisvestingsplan (RVP) of
regionale structuurvisie wonen en het gemeentelijk woningbouwprogramma.
1O.3.

ln artikel 39 van de planregels is beoogd om algemene
afwijkingsregels op te nemen. ln het digitale þlan dat door de raad is

--.-
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vastgesteld is deze bepaling echter opgenomen als
" UEsDBBoAAAAIAAAAAADh4wTBqwEAAJoHAAATAAAAWONvbnRtbn
Rfv
HIwZXNdLnhtbLWVzXKbMBSF 1 I 1 M34HRNgMiwX06HRMv2maZeoEgg,'.
Dit is door de raad niet beoogd. Het besluit is in zoverre genomen in strijd
met artikel 3:2 van de Awb.
Het betoog slaagt in zoverre.

10.4.

'

Zoals de Afdeling eerdèr heeft overwogen (uitspraak van
16 juli 2o14 in zaak nr. 201307b3ol1lR1; www.raadvanstare.nl) kan de
raad bíj algemene afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden die geen betrekking
hebben op een specifieke locatie en waarbíj voorschriften zijn gesteld die
verzekeren dat de toepassing daarvan niet in strijd komt met een goede
ruimtelijke ordening, in beginsel volstaan met een afweging of deze in het
algemeen op een'ruiintelijk aanvaardbare wijze kunnen worden toegepast.
Hierbij neemt de Afdeling in aanmerking dat belanghebbenden tegen de
toepassing van deze afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden rechtsmiddelen
kunnen aanwenden. Voorts merkt de Afdeling op dat uit het begrip
conserverend bestemmingspfan niet volgt dat alle bouwmogelijkheden gelijk
m.oeten blijven aan de bouwmogelijkheden in het voorheen geldende
bestemmingsplan. Bij het toepassen van de afwijkings- en
wijzígingsbevoegdheden moet het bevoegd gezag binnen de bandbreedte
van de bevoegdheid motiveren dat het toepassen van de afwijkings- en
wijzigingsbevoegdheden getu¡gt van een goede ruímtelijke ordening. Deze
voorwaarde hoeft rlerhalve niet expliciét te worden opgenomen. Dc raad
heeft zich.verder terecht op het standpunt gesteld dat in de afwijkings- en
wijzigingsbevoegdheden voorschriften zijn opgenomen om te verzekeren dat

l:;:ïïi::;::"1',liiJ.-'iffi ;:åiË:iff

:ï:::i:l"î,lî:ffi

î:d
heeft de raad naar aanleiding van de ingedíende ziênsvyijzen een dergelijk
voorschrift ook toegevoêgd aan artikel g, l¡d 9,6, van de planregels. Voor
zovdr Dorssers zich in het bijzonder richt tegen de iir artikel g, lid 9.7, van de
planregels opgenomen mogelijkheid om het bouwvlak te vergroten, wordt
overwogen dat ook hiervoor geldt dat dit niet mag leiden tot een
onevenredige aantasting vän het woon- en leefklimaat of een onevenredige

-'*aanta'sting'van*deiebirtrilism-oTrêl¡il$'ãdm*vãñ-ãä-nrgiê*rÍzè-ñ*deTjarõrìlê-n-rE¡-----

-bêStããtTeiñälvê-giðêñ aanleidiñg -voof
hêt-boideel'öãt"e raæ Z¡ôh-ñiêr-¡ñ
redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat de afwijkings- en
wijzigingsbevoegdheden. in het algemeen op een ruimtelijk aanvaardbare
wijze kunnen worden toegepast.
Het betoog faalt.
Parkee,rgelegenheid

11.

Dorssers betoogt dat het plan voorziet in onvoldoende

parkeergelegenheid ter plaatse van de percelen tussen de

Pastoor vranckenlaan 20 tot en met 34. Hij voert hieitoe aan dat hij door
geparkeerde fietsen en auto's op het trotto¡r overlast ondervindt. Voorts stelt
Dorssers dat het onderzoek waar de raad in dit kader bij de beantwoording
,,^- rlaar
-:^-^.--t:
van -::zijn zienswljze
verwees is verouciercj. Voorts betoogt Dorssers dat

door de afwijkíngsbevoegdheid in artikel

22,lid 22.4, van de planregels ten
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onrechfe terrassen mogen worden gerealiseerd op gr.onden die thans in
gebruik zijn voor parkeerplaatsen. Hie¡door kunnen ten onrechte de twee
parkeerplaatsen voor de woning van Dorssers worden vervangen door
terrassen.
1 1.1.
De raad stelt.zích op het standpunt dat voldoende
parkeergelegenheid aanwezig is. ln dit verband wijst hij òp een onderzoek
dat is uítgevoerd in het kader van de herinrichting van het centrum Reuver.
De raad voert aan dat dit onderzoek voldoend'e actueel is omdat sindsdien
uitsluitend parkeerplaatsen zijn toegevoegd. ln dit verband wijst de raad op
de Karel Doormanlaan en de P&R zone bij het station.
.

11.2. Aan de plandelen ter hoogte van de Pastoor Vranckenlaan 2O tot
en met 34 is gedeeltelijk de bestemming "Verkeer" toegekend.
lngevolge artikel 22, Ld 22.1 , van de planregels zíjn de voor
"Ve(keer" aangewezen gronden bestemd voor:
a. voorzieningen voor verkeer en verblijf;
d. parkeervoorzieningen.
lngevolge lid 22.4, onder a, kan het bevoegd gezag door middel
van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 22.1 voor het
realiseren van nieuwe terrassen, rnet dien verstande dat:
1 . nieuwe terrassen uitsluitend zijn toegestaan indien behorend bij
nabijgelegen horecagelegenheden;
2. het woon- en leefklimaat niet onevenredig wordt aangetast;
3. geen onevenredig nadelige gevolgen voor de parkeerbalans ontstaan.
1.3.

ln het rapport 'Parkeer/Verkeersonderzoek Centrum Reuver' van
2006, opgesteld door Advin B.V. in opdracht van de gemeente
Beesel {hierira: het parkeerrapport), is het onderzoek naar de parkeerbehoefte
in het centrumgebied van Beesel vastgelegd. ln dit rapport staat dat tijdens
alle onderzoeksdagen voldoende parkeergelegenheid ter beschikking was in
het totale par,keergebied. Op een aantal locaties in het centrum bestaat een
relatief hoge parkeerdruk, maar op de overige parkeerterreinen kan nog
relatief snel een parkeerplaats'worden gevonden.
1

1O maart

-11,

.4-

-.-Ander,s-da n-Ðsrsse¡.s-betoo gt¡beStaat-geen-aanleiding-voor-het-

--

oordeel dat het parkeerrapport is verouderd. Dorssers hêeft deze stelling niet
onderbouwd. Vast staat dat het plan niet voorziet in nieuwe ontwikkelingen
met een grote verkeersaantrekkende werkíng ter plaatse van de.percelen aan
de Pastoor Vranckenlaan 2O tot en met 34. De raad heeft voorts onbetwist
toegelicht dat de parkeersituatie in het centrum van Beesel sinds het
parkeerrapport is verbeterd, nu er extra parkeerplaatsen zijn toegevoegd.
Dorssers heeft het parkeerrapport overigens niet betwist. De raad is derhalve
terecht van de juisiheid van dit rapport uitgegaan. De raad heeft zich
derhalve in redelijkheid, onder ver.wijzinçj naar de conclusie van dit rapport,
op het standpunt kunnen stellen dat voldoende parkeergelegenheíd aanwezig
is.

Het betoog faalt.

11.5. Artikel 22,lid 22.4, onder a, van de planregels maakt het mogelijk
dat het bevoegd gezag door middel van een omgevingsvergunning kan
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toestaan dat nieuwe terrassen worden gerealiseerd ter plaatse van gronden
die thanS in gebruik zijn voor parkeervoorzieningen. De raad heeft ter zitting
toegelioht dat hij niet voornemens ís om parkeerplaatsen te vervangen door
terrassen. De raad heeft ter zitting niet duidelijk kunnen maken voor welke
gevallen deze planregeling is bedoeld. De ¡aad heeft gelet hierop
onvoldoende gemotiveerd waarom hij heeft voorzien in de
afwijkingsbevoegdheid die is opgenomen ín artikel 22,lid 22.4, onder â, vân
de planregels. Het besluit is in zoverre genomen in str¡jd met artikel 3:46 van
de Awb.
Het betoog slaagt.

12'
ln hetgeen Dorssers heeft aangevoerd ziet de Afdeling aanleiding
voor het oordeef dat het bestreden besluit voor zover het betreft artikel g,
lid 9.5.5 en artikel 39 van de planregels zijn genomen in str¡jd met artikel 3:2
van de Awb. Het bestreden besluít voor zover het betreft het plandeel ter
plaatse van het perceel Pastoor Vranckenla an zg met de bestemming
"centrum" en de aanduiding "horeca" is genomen in strijd met artikel 3:46
van de Awb. Het bestreden besluit voor zover het betreft artikel 22,
lid 22.4, onder a, van de planregels is eveneens genomen in strijd
artikel 3:46 van de Awb.
Het beroep van Lutgens
1 3.
Lutgens richt zích tegen het plancleel ter plaatse van het kadastiale
perceel B 2557 nìet de bestemming "Agrarísch - onbebouwd,,. Hij heeft
dit
perceel in eigendom en wil daar een woning realiseren.

14.
Lutgens betoogt dat ten onrechte niet.de mogelijkheid is toegekend
om een woning op het perceel te realiseren. Hiertoe voert hij. aan dat de
woning bijdraagt aan het stedenbouwkundig beeld bij de entree van de
gemeente Beesè|. Hij voert voorts aan dat nabijgelegen bedrijven niet in hun
bedrijfsvoering worden belemmerd door de aanwezigheid van de gewenste
woning. ook betoogt Lutgens dat n¡et hoeft te worden gevreesd voor
precedentwerking. Voorts wijst Lutgens op onderzoeken waaruit volgt dat er
*- ---*geen-redenen-zijR 'orn-geeR-woning+oe-te-staan"-.ln-dit-verband*heef.t-tr.¡tgens
.-- . '-

"-

een-a koestísch 'onderzoek-en-.een-historisch-bodemonderzoek--laten-uitvoeren..

Voorts voert hij aan dat vanuit externe veiligheid geen belemmeríngen
worden verwacht.

.'

14'1. De raad stelt zich op het standpunt dat de gewenste ontwikkeling
in het kader van het grotere geheel van het omliggende gebied moet worden
bezien, hetgeen in.de nog vast te stellen regionale woonvisie zal gebeuren.
Om die reden wil de raad de door Lutgens gewensre woning in nãt kader van
dit plan niet toestaan.
14'2' lngevolge artikel 4,lid 4.1, onder a, van de planregels zijn de voor
"Agrarisch - Onbebouvgd" aangewezen gronden bestemd voor een
duurzaam agrarisch grondgebruik.
lngevolge lid 4.2.1 mogen op of in deze g'onden geen gebou.,ven
worden gebouwd.

-
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14.3.

Zoals de Afdeling eerder heeft oveiwogen in'de uitspraak van
201 5OO1 91/1/R1 (www.raa.dvanstate.nl) is in het
stelsel van de Wet ruimtelijke ordening een bestemmingsplan het ruimtelíjke
instrument waarin de wenselijke toekomst¡ge ontwikkeling van een gebied
wordt neergelegd. De raad dient bij de vaststelling-van een bestemmingsplan
rekening te hoùden met een particulier initiatief betreffende ruimtelijke
ontwikkelingen, voor zover dat initiatief voldoende concreet iÈ, tijdig kenbaar
is gemaakt en ten tijde van de vaststelling van'het plan op basis van de op
dat moment bekende gegevens de ruimtelijke aanvaardbaarheid daarvan kan
worden beoordeeld. De raad kan zich niet aan deze verplichting onttrekken
met de enkele stelling dat een in de toekomst vast te stellen regionale
woonvisie wellicht in de weg staat aan een woning ter plaatse van het
bestreden plandeel. Niet in geschil is dat het initiatief van Lutgens tijdig
bekend was bij de raad. Nu het voornemen reeds bekend en concreet was
ten tijde van de besluitvorming over het bestemmingsplan, ziet de Afdeling
niet in dat met dit voornemen en de gevolgen daarvan op de omgeving bij de
vaststell¡ng van het bestemmingsplan geen rekening kon worden gehouden.
Voor zover de raad betoogt dat bepaalde informatie of onderzoeken daarvoor
ontbreken, oordeelt de Afdeling dat het op de weg van de raad had gelegen
aan Lutgens kenbaar te maken dat zijn verzoek voor
woningbouwontwikkeling onvoldoendé uitgewerkt was zodat hij in staat kon
worden gesteld om het verzoek tijdig met de benodigde informatie en met
nader genoemde onderzoeken aan te vullen. De raad heeft ter zitting
toegelicht dat hij dit niet heeft gedaan. Gelet op het voorgaande moet
worden geoordeeld dat het bestreden besluit wat betreft dit onderdeel niet
niet de vereiste zorgvuldigheid is voorbereid.
Het betoog slaagt.
1 5.

juli 2O15, in zaak nr.

15.
ln hetgeen Lutgens heeft aangevoerd ziei de Afdeling aanleiding
voor het oordeel dat het bestreden besluit voor zover het betreft het plandeel
ter plaatse van tret kadastrale perceel B 2557 met de bestemming "Agrarisch
- Onbebouwd" is genomen in strijd artike¡ 3:2 van de Awb.
Bestuurlijke lus

.1-6.--_

De AfdeÍing2iet*in*h-et-bêlrãÎTg-bij-re-ri-s*BEsdigë-Fe-e¡ndigingiv-a-ri-het"
geschil aanleiding de raad op de voet van art¡kel 8:5'ld van de Awb, op te
dragen de gebreken in het bestreden besluit binnen de hierna te noemen
termíjn te herstellen zonder dat daarbij toepassing hoeft te worden gegeven
aan afdeling 3.4 van de Awb.
De raad dient daartoe met inachtneming van overweging 4.8
toereikend te motiveren waarom de door Meusen gewenste woning ter
plaatse van het bestreden plandeel niet wordt toegestaan, dan wel het
besluit te wijzigen door vaststelling van een andere planregeling.
De raad dient voorts met inachtneming van overweging 7.7
artikel 9, l¡d 9.5.5, van de planregels te wijzigen in die zin dat legaal
aanwezige horeca is toegestaan, zoals hij dat had beoogd
Voorts dient de raad met inachtneming van overweging 7.8.1
toereíkend te motiveren waarom de horecavoorziening met bíjbehorend
terras ter plaatse van het perceel Pastoor Vranckenlaan 28 met de
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bestemming."centrum" en de aanduiding "horeca,, ruimtelijk aanvaardbaar
is, dan wel het besluit te wijzigen door vastsielling van een andere

planregeling
'
De raad dient voorts met inachtneming van overweging 10.3
artikel 39 van de planregels te wijzigen.
De raad dient voorts met inachtneming van overweging 1 1.b
alsnog toereikend te motiveren waarom hij heeft voorzien ín de

afwijkíngsbevoegdheid opgenomen in artikel 22,lid 22.4, onder
a, van de
planregels, dan wel het besluit te wijzigen door vaststelling
van een andere
planregeling
De raad dient ten slotte met inachtneming van overweging 14.3
toereikend te motiveren waarom de door Lutgens gewenste woning
ter
plaatse van het bestreden plandeel niet wordt toejestaan,
dan wel het
besluit te wijzigen door vaststeiling van een andere pranregering.
De raad dient wijzigingen van het besruir op de wetterijk
voorgeschreven wijze bekend te maken.
Proceskosten

-

ln de einduitspraak zal worden beslíst over de
þroceskosten en
vergoeding van het betaalde griffierecht.
17

2015421 36i 1 iR1

17

16 december 2O15

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

draagt de raad van de gemeente Beesel ep om binnen zesentwintig weken
na de verzending van deze tussenuitspraak:
- met inachtneming van overweging 16 de gebreken in het besluít vari
1 5 decemb er 2014 tot het vaststellen van het bestemmingsplan "Bebbuwde
gebieden" te herstellen en
- de Afdeling en, de andere partijen de uitkomst mede te delen en de
wijzigingen van het besluit op de voorgeschreven wijze bekend te maken en
mede te delen.
I

Aldus vastgesteld door mr. F.C.M.A. Michiels, voorzitter, en
mr. R.J.J.M. Pans en mr. B.J. Schueler, leden, in tegenwoordígheid van
mr. J. Schaaf, griffier.

w.g. Michiels
voorzitter

w.g. Schaaf
griffier

Uitgesproken in het openbaar op 16 december 2A15

523-812.
Verzonden: 16 december 2015

