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AANVULLEND BEROEPSCHRIFT 

namens: 

nr. naam: adres: postcode en woonplaats:

1. Stichting Bewoners Spijkerkwartier Boulevard Heuvelink 108 6828 KV Arnhem

2. Werkgroep Spijkerkwartier Spijkerstraat 185 A 6828 DC Arnhem

3. M.A. Schaareman Prins Hendrikstraat 7 6828 GN Arnhem

4. E. Bitter Prins Hendrikstraat 15 6828 GN Arnhem

5. H. van Slooten Prins Hendrikstraat 19 6828 GN Arnhem

6. R.F. Koenders Prins Hendrikstraat 19 6828 GN Arnhem

7. P.J.G.C. von Samson - Himmelstjerna Prins Hendrikstraat 21-1 6828 GN Arnhem

8. S. Middelhuis Prins Hendrikstraat 23 6828 GN Arnhem

9. A.C. Boeckhout Prins Hendrikstraat 25 6828 GN Arnhem

10. M. van Doorn Prins Hendrikstraat 29 6828 GN Arnhem

11. P.H.M. Wagenmans Prins Hendrikstraat 37 6828 GN Arnhem

12. E.L. Kresse Schoolstraat 17 6828 GT Arnhem

13. F.J.M. Konings Schoolstraat 21 6828 GT Arnhem

14. C. Klaassen Parkstraat 53 6828 JE Arnhem

15. H.J. Buying Prins Hendrikstraat 5 6828 GN Arnhem

16. E. Zandstra - Bos Prins Hendrikstraat 27 6828 GN Arnhem

17. T.B.M. Zandstra - Bos Prins Hendrikstraat 27 6828 GN Arnhem

18. A. Wielsman Schoolstraat 6 6828 GT Arnhem

19. E.S. Fernandez Schoolstraat 70 6828 GV Arnhem

20. B.R. Mooi Schoolstraat 54 6828 GV Arnhem

21. D. ter Hark Schoolstraat 74 6828 GV Arnhem

22. J. de Bruijn Schoolstraat 58 6828 GV Arnhem
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hierna gezamenlijk ook: ‘de Bewoners’, 

belanghebbenden tevens eisers, 

gemachtigde: de heer mr. B.W.M. van Hoof, advocaat te Nijmegen; 

tegen: 

het College van Burgemeester en Wethouders van Arnhem, 

hierna ook: ‘het College’, 

verweerder. 

Edelachtbare heer, vrouwe, 

Met dit aanvullend beroepschrift dient ondergetekende, in zijn hoedanigheid van gemachtigde (advocaat) van de 
Bewoners, de nadere gronden van beroep tegen het besluit van het College van 21 juni 2021 onder zaaknummer 
19590026 (hierna ook: ‘bestreden besluit’) in.   1

Het bestreden besluit strekt tot de verlening van een door VES Executive Services B.V. (hierna ook: ‘VES’) ingediende 
vergunningsaanvraag voor het verbouwen van het gebouw aan de Schoolstraat 35 te Arnhem tot een kamerverhuur-
bedrijf. De Bewoners kunnen zich met het bestreden besluit niet verenigen, en zijn hiervan bij pro forma beroepschrift 
van 30 juli 2021, respectievelijk brieven van 2 en 11 augustus 2021, bij uw rechtbank in beroep gekomen. De Bewoners 
zetten onderstaand hun gronden van beroep en een nadere motivering daarvan uiteen.  

1. PROCESVERLOOP, FEITEN EN OMSTANDIGHEDEN 

 Procespartijen 

 Stichting Bewoners Spijkerkwartier 

1.1 De stichting Stichting Bewoners Spijkerkwartier (hierna ook: ‘Stichting’) is opgericht in 2015, en stelt zich ten 
doel de woon- en leefbelangen van de bewoners van het Spijkerkwartier te behartigen.  

 In de statuten van de Stichting is opgenomen dat de Stichting het doel heeft de leefbaarheid in het 
Spijkerkwartier te verbeteren, onder meer op het gebied van de zorg voor en het beheer van de wijk, de 
onderlinge cohesie van verbindingen tussen de wijkbewoners, de verdeling van wonen en werken, het sociale 

23. G. Tiemens Schoolstraat 44 6828 GV Arnhem

24. L. Hofsteenge Schoolstraat 56 6828 GV Arnhem

25. M.H.C. Lievens - Addink Schoolstraat 9 6828 GT Arnhem

26. C. Kutsch Lojenga Schoolstraat 8 6828 GT Arnhem

27. C.E.J. Kruip Schoolstraat 52 6828 GV Arnhem

28. M. Brinkman Schoolstraat 52 6828 GV Arnhem

nr. naam: adres: postcode en woonplaats:

 Het bestreden besluit is als bijlage 3 bij het pro forma beroepschrift van 30 juli 2021 gevoegd.1
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en culturele milieu en de algemene veiligheid van de wijkbewoners (bijlage 4). Opgenomen in de statuten is 
ook dat de Stichting dit doel van verbetering van de leefbaarheid van het Spijkerkwartier tracht te bereiken 
onder meer door het voeren van juridische procedures in het algemeen belang van de wijk.  

 De Stichting is als belanghebbende in de zin van artikel 1:2 lid 3 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna 
ook: ‘Awb’) te kwalificeren. 

 Werkgroep Spijkerkwartier 

1.2 De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Werkgroep Spijkerkwartier (hierna ook: ‘Werkgroep’) is 
opgericht in 1975, en stelt zich eveneens ten doel de woon- en leefbelangen van de bewoners van het 
Spijkerkwartier te behartigen.  

 In de statuten van de Werkgroep is opgenomen dat Werkgroep het doel heeft de leefbaarheid in het 
Spijkerkwartier te verbeteren, onder meer op het gebied van de verbetering van de bebouwde omgeving, de 
verdeling wonen en werken, het sociale milieu, een evenwichtige bevolkingssamenstelling, de zorg voor en 
het beheer van de wijk en de algemene veiligheid van de wijkbewoners (bijlage 5). Opgenomen in de statuten 
is ook dat de Werkgroep dit doel van verbetering van de leefbaarheid van het Spijkerkwartier tracht te 
bereiken met alle haar ten dienste staande wettige middelen, daaronder begrepen het informeren en zo nodig 
mobiliseren van alle wijkbewoners en het voeren van juridische procedures in het algemeen belang van de 
wijk. 

 De Werkgroep is als belanghebbende in de zin van artikel 1:2 lid 3 Awb te kwalificeren.  

 Bewoners van het Spijkerkwartier 

1.3 De Bewoners zijn allen woonachtig in de directe omgeving van het gebouw aan de Schoolstraat 35 waarop 
het bestreden besluit ziet. De Bewoners ondervinden rechtstreeks de gevolgen, althans gevolgen van enige 
betekenis, van het bestreden besluit.  

 De Bewoners zijn als belanghebbenden in de zin van artikel 2:1 lid 1 Awb te kwalificeren. 

 VES Executive Services B.V. 

1.4 Vergunninghouder c.q. derde-belanghebbende VES Executive Services B.V. heeft als zodanig, voor zover de 
Bewoners dat althans zijn na kunnen gaan, nooit bestaan. In het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel staat geen onderneming c.q. besloten vennootschap genaamd ‘VES Executive Services B.V.’ 
geregistreerd.  

 De Bewoners hebben wel kunnen vast kunnen stellen dat ‘VES Executive Services’ een voormalige 
handelsnaam is van de voormalige, gelijknamige eenmanszaak van de heer R.M.C. Verheij (hierna ook: 
‘Verheij’). Deze eenmanszaak heeft zijn activiteiten op of omstreeks 30 mei 2007 gestaakt (bijlage 6).  

 Mogelijk wordt de (handels)naam ‘VES Executive Services B.V.’ tegenwoordig gebruikt door de besloten 
vennootschappen Ro Vastgoed Beheer B.V., VES & Co B.V. en/of VES Holding B.V.  De Bewoners hebben dit 2

niet met zekerheid kunnen vaststellen.  

 Het is de bewoners kortom niet bekend exact welke partij als vergunninghouder c.q. derde-belanghebbende 
te kwalificeren is. Duidelijk lijkt wel te zijn dat het gaat om een aan Verheij gelieerde partij; van alle hiervoor 
genoemde ondernemingen is Verheij de UBO. Duidelijk is ook dat deze partij naar de buitenwereld toe handelt 
met de naam VES Executive Services B.V. 

 Volgens de website www.ves.nu, die blijkens de website van de onderneming VES & Co is, is VES een 
uitzendbureau dat de schakel wil zijn tussen haar opdrachtgevers en werknemers.  VES voorziet haar 3

opdrachtgevers van flexibele of vakantiekrachten, en beschikt over een grote pool van flexmedewerkers die 

 Uittreksels uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van deze besloten vennootschappen zijn eveneens als bijlage 6 aangehecht.2

 Enkele uitdraaien van de website van VES zijn eveneens als bijlage 6 aangehecht.3
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per direct beschikbaar zijn en ingezet kunnen worden. Ook voor extra arbeidskrachten bij ziekte of 
seizoenswerkzaamheden kunnen opdrachtgevers bij VES terecht.  

 Voorgeschiedenis 

 Lorentz H.B.S. 

1.5 Het gebouw aan de Schoolstraat 35 betreft een voormalig schoolgebouw, de Lorentz H.B.S., dat is gebouwd in 
1904 - 1905 naar een ontwerp van architect G. Versteeg (hierna ook: ‘schoolgebouw’).   4

 Het schoolgebouw is op 18 september 2000 aangewezen als rijksmonument.  Het schoolgebouw is met name 5

van architectuur-historisch belang als een goed en gaaf voorbeeld van een monumentaal schoolgebouw met 
aangebouwde conciërgewoning en hekwerk in een stijl die invloeden vertoont van Berlage, rationalisme en 
Art Nouveau. Het schoolgebouw is ook van stedenbouwkundige waarde, omdat het complex vrijwel de gehele 
zuidelijke gevelwand van de Schoolstraat beslaat. Het schoolgebouw is daarnaast een gezichtsbepalend 
gebouw in het rijksbeschermd stadsgezicht van het Spijkerkwartier - Boulevardkwartier.  

 Eigendomsverwerving schoolgebouw 

1.6 Het schoolgebouw is op 16 augustus 2013 door de heer D.J. Mantel (hierna ook: ‘Mantel’) en eerdergenoemde 
Verheij in eigendom verworven. Mantel en Verheij hebben het schoolgebouw verworven van de gemeente 
Arnhem voor een koopprijs van € 950.000 (bijlage 7).  

 De op het perceel aanwezige bebouwing, alsmede de situering van het schoolgebouw en andere opstallen op 
het perceel, is voorafgaand en ten tijde van de eigendomsverwerving in 2013 geen (wezenlijk) andere dan de 
huidige. Dit brengt met zich dat, als vast te stellen is dat het momenteel onmogelijk is parkeerplaatsen op het 
eigen terrein van het schoolgebouw te realiseren, deze onmogelijkheid reeds aanwezig was en reeds bestond 
voorafgaand en ten tijde van de verwerving van het schoolgebouw door Mantel en Verheij in 2013. De 
Bewoners zullen hier verderop in dit beroepschrift nog terugkomen.   

1.7 Mantel en Verheij geven na de eigendomsverwerving aan dat het hun voorkeur heeft om in het schoolgebouw 
kantoorruimten te realiseren, omdat hiervoor een hoger niveau van services gewenst zou zijn.  Hierbij valt 6

volgens Mantel en Verheij te denken aan vrij parkeren, bereikbaarheid voor klanten, een goed binnenklimaat, 
een hoge internetsnelheid om te kunnen werken en nog diverse zaken.  Echter, zo redeneren Mantel en 7

Verheij verder, zullen studenten een ruime kamer tegen een scherpe prijs en de eerdergenoemde nadelen 
niet storend vinden.  Daarom besluiten zij het schoolgebouw kamergewijs te willen gaan verhuren.   8 9

 Mantel en Verheij geven na de eigendomsverwerving ook aan dat het hun intentie is het hele schoolgebouw te 
renoveren.  Om dit te bekostigen, aldus Mantel en Verheij, wordt het gebouw de eerste jaren verhuurd aan 10

studenten.  Op den duur, na renovatie van de buitenkant, is het de bedoeling luxe appartementen in het 11

schoolgebouw te realiseren.  12

 Vergunning tijdelijke kamerbewoning (I) 

1.8 Direct na de eigendomsverwerving is op 23 oktober 2013 dan ook een aanvraag bij het College ingediend 
voor een omgevingsvergunning voor het tijdelijk verbouwen van de eerste verdieping van het schoolgebouw 
tot kamerverhuurbedrijf.   13

 Rijksmonumentenregister, nr. 516846.4

 Ibid.5

 Bijlage 14, p. 4. Zie ook: ‘Onderbouwing tijdelijk gebruik Schoolstraat 35 te Arnhem’ van (omstreeks) 31 oktober 2013.6

 Ibid.7

 Ibid.8

 Ibid.9

 Bijlage 14, p. 9.10

 Ibid.11

 Ibid.12

 Bijlage 8.13
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 Deze vergunningsaanvraag is bij besluit van 3 april 2014 verleend voor een periode van vijf jaren, dus tot en 
met 3 april 2019 (bijlage 8). Aan de tijdelijke vergunning is het voorschrift verbonden dat na deze termijn van 
vijf jaren de vóór de verlening van de tijdelijke vergunning bestaande toestand hersteld moet worden.   

 Vergunning tijdelijke kamerbewoning (II) 

1.9 Direct na het vergunningsbesluit van 3 april 2014, is op 17 april 2014 ook een aanvraag bij het College 
ingediend voor een omgevingsvergunning voor het tijdelijk verbouwen van de begane grond van het 
schoolgebouw tot kamerverhuurbedrijf. 

 Deze vergunningsaanvraag is bij besluit van 27 januari 2015 verleend voor een periode van vijf jaren, dus tot 
en met 27 januari 2020 (bijlage 9). Ook aan deze tijdelijke vergunning is het voorschrift verbonden dat na 
deze termijn van vijf jaren de vóór de verlening van de tijdelijke vergunning bestaande toestand hersteld 
moet worden.  

 Situatie sinds de tijdelijke vergunningen: ernstige overlast en moeizame communicatie 

1.10 Sinds de verlening van de tijdelijke vergunningen in 2014 en 2015 wordt het schoolgebouw kamergewijs 
verhuurd aan studenten en werkenden.  Het gaat hierbij om (circa) 74 onzelfstandige woonruimten.  14

 Reeds in 2015 - de tijdelijke kamerbewoning is dan net aangevangen - ontvangen belangengroepen en 
omwonenden in het Spijkerkwartier de eerste en steeds meer signalen van ernstige tot zeer ernstige 
(geluids)overlast rondom het schoolgebouw. Met name het tot diep in de nacht buiten praten van bewoners 
en gasten van het schoolgebouw houdt omwonenden - onder wie de Bewoners - uit hun slaap. Medio 2015 
leggen verschillende omwonenden de eerste contacten met Mantel en Verheij om de overlast te bespreken. In 
juli 2015 worden verschillende afspraken tussen de omwonenden en Mantel en Verheij gemaakt om de 
overlast te beperken.  

 Deze afspraken hebben er in de daaropvolgende jaren jammerlijk niet toe geleid dat de overlast, met name de 
geluids- en geuroverlast, is afgenomen. Met name in het voorjaar, de zomer en het najaar, zowel op week- als 
weekenddagen, vindt een aanzienlijk aantal bijeenkomsten en feestjes van bewoners van het schoolgebouw 
en hun gasten plaats, met als gevolg aanzienlijke geluids- en geuroverlast. Voor (talloze) voorbeelden en een 
nadere uitwerking van de overlast verwijzen de Bewoners naar enkele van de schriftelijke zienswijzen die zij 
hebben ingediend.  15

 Kortom, de omwonenden van het schoolgebouw - onder wie de Bewoners - ervaren sinds de verlening van de 
tijdelijke vergunningen ernstige tot zeer ernstige overlast van het schoolgebouw.  Het gaat hier met name 16

om geluidsoverlast, maar ook andere vormen van overlast worden ervaren, bijvoorbeeld geuroverlast als 
gevolg van stoken en barbecues.  De omwonenden kwalificeren een gebouw dat voorziet in kamerbewoning 17

voor 74 studenten en/of werkenden als een té zware belasting voor de buurt en ervaren de communicatie met 
de eigenaars - Mantel en Verheij - als moeizaam.   18

1.11 In de tussentijd is er van de plannen van Mantel en Verheij, om een renovatie van het hele schoolgebouw te 
bekostigen met de verhuur in de eerste jaren, bijzonder weinig terechtgekomen.  Eind 2020 - het pand wordt 19

op dat moment al zo’n vijf á zes jaren kamergewijs verhuurd, zodat met (circa) 74 onzelfstandige 
woonruimten zeer aanzienlijke huurinkomsten gegenereerd moeten zijn - is het oordeel pijnlijk teleurstellend 
ten opzichte van de mooie beloften van toen: 

Iedereen die voor de voormalige hbs staat, kan zien dat het pand er niet best uitziet. Kapotte ramen, kozijnen 
waarvan de verf bladdert, een algehele verwaarloosde aanblik, al ligt het gazonnetje en hek er mooi bij.  20

 Bijlage 14, p. 2.14

 Bijlage 13.15

 Bijlagen 13 en 14.16

 Zie bijvoorbeeld bijlage 14, p. 2, en enkele zienswijzen bijgevoegd als bijlage 13.17

 Bijlage 14, p. 2.18

 Zie overweging 1.7 van dit aanvullend beroepschrift.19

 Bijlage 14, p. 12.20
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 Situatie sinds de tijdelijke vergunningen: illegale situaties 

1.12 Met het verlopen van de tijdelijke vergunning van 3 april 2014 per 4 april 2019, ontbreekt het sindsdien aan 
een toereikende vergunning voor het instandhouden van het kamerverhuurbedrijf op de eerste verdieping 
van het schoolgebouw, althans voor het instandhouden van de hiervoor gerealiseerde tijdelijke 
verbouwingen.  De Bewoners moeten echter vaststellen dat ook sinds 4 april 2019 het kamerverhuurbedrijf, 21

althans de gerealiseerde tijdelijke verbouwingen, (actief) in stand gehouden wordt (worden). Sinds 4 april 
2019 is sprake van een illegale situatie. 

 De tijdelijke vergunning 3 april 2014 bevat voorts het voorschrift dat na verloop van de vergunning de 
bestaande toestand hersteld moet worden. De Bewoners moeten vaststellen dat de bestaande toestand per    
4 april 2019 en tot op heden níet hersteld is. Sprake is van handelen in strijd met vergunningvoorschriften, en 
derhalve van een illegale situatie. 

1.13 Hetzelfde heeft met ingang van 28 januari 2020 te gelden voor de begane grond van het schoolgebouw. De 
Bewoners stellen vast dat met ingang van 28 januari 2020 op de begane grond van het schoolgebouw sprake 
is van een illegale situatie, nu aldaar sindsdien zonder toereikende vergunning een kamerverhuurbedrijf in 
stand gehouden wordt. De Bewoners stellen ook vast dat sindsdien in strijd wordt gehandeld met het 
vergunningsvoorschrift de bestaande toestand te herstellen.  

1.14 Het College stelt hierover dat, aangezien er zicht zou zijn geweest op het omzetten naar een permanente 
situatie, handhaving of het terugbrengen van de situatie niet van toepassing zou zijn.   22

 Het College ziet dit onjuist. Van concreet zicht op legalisatie bij aanvragen voor een omgevingsvergunning 
waarop de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, zoals de onderhavige , kan naar 23

bestendige jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna ook: ‘de 
Afdeling’) eerst sprake zijn als ten minste een ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage is gelegd waarin het 
illegale gebruik gelegaliseerd wordt.  Voor concreet zicht op legalisering is onvoldoende dat het College 24

bereid zou zijn medewerking te verlenen aan de procedure tot het verlenen van een omgevingsvergunning in 
afwijking van het bestemmingsplan.   25

 In dit geval is een ontwerp-omgevingsvergunning eerst per 13 oktober 2020 ter inzage gelegd , zodat ten 26

tijde van en sinds het aflopen van de tijdelijke vergunningen (sinds 4 april 2019 respectievelijk 28 januari 
2020) wel degelijk sprake was en is van een te handhaven, illegale situatie.  

 Het College heeft er kennelijk - gezien zijn motivering hieromtrent in het bestreden besluit  - bewust voor 27

gekozen desondanks niet op te treden tegen deze illegale situaties, en hiermee actief dit soort illegale 
situaties toe te staan en te laten voortbestaan. Dat duidt op willekeur, temeer nu het College hierover in 
vergelijkbare zaken standaard het standpunt betrekt dat van niet handhavend optreden precedentwerking 
zou uitgaan. Dat duidt er ook op dat het College zich weinig gelegen laat liggen aan het tegenwoordig 
stringente beleid van de gemeente Arnhem en de gemeenteraad van Arnhem (hierna ook: ‘de Raad’) ten 
aanzien van kamerbewoning, en specifiek kamerbewoning in het Spijkerkwartier. Over dit laatste verderop in 
dit beroepschrift meer.   

 Bovendien; zelfs al zóu sprake zijn geweest van enig vermeend zicht op legalisatie, dan brengt dat niet met 
zich dat het een eigenaar/gebruiker vrij zou staan in strijd met bestaande vergunningvoorschriften te 
handelen. De tijdelijke vergunningen bevatten een voorschrift dat zeer duidelijk is, en waaraan per 4 april 
2019 respectievelijk 28 januari 2020 voldaan had moeten zijn, óók bij enig vermeend zicht op legalisatie. 
Namelijk dat de bestaande toestand hersteld moest zijn. Dat is ten onrechte niet gebeurd, en het College 
heeft ook deze illegale situatie kennelijk bewust toegestaan en laten voortbestaan, hetgeen opnieuw duidt op 
willekeur.  

 Bijlage 8.21

 Bijlage 3, p. 9/20.22

 Bijlage 3.23

 Zie bijvoorbeeld ABRvS 9 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:594.24

 Ibid.25

 Bijlage 12.26

 Bijlage 3, p. 9/20.27
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 Bestreden besluit 

 Vergunningsaanvraag 

1.15 Op 12 februari 2019 heeft VES een vergunningsaanvraag bij het College ingediend voor het definitief c.q. 
permanent verbouwen van het schoolgebouw tot een kamerverhuurbedrijf (hierna ook: ‘vergunnings-
aanvraag’) (bijlage 10).  

 Voorbereidingsbesluit Spijkerkwartier 

1.16 Op 3 juli 2019 heeft de Raad een voorbereidingsbesluit voor het gebied Spijkerkwartier vastgesteld (hierna 
ook: ‘voorbereidingsbesluit’) (bijlage 11). Het schoolgebouw is gelegen binnen dit gebied Spijkerkwartier, zodat 
het schoolgebouw (in beginsel) onder de reikwijdte van het voorbereidingsbesluit valt. 

1.17 Het voorbereidingsbesluit is in werking getreden met ingang van 5 juli 2019, en bepaalt in de kern dat het 
verboden is om het ten tijde van de inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit feitelijk bestaande en 
legaal aanwezige gebruik van de in het voorbereidingsbesluit begrepen gronden en/of bouwwerken te 
wijzigen ten behoeve van woningomzetting.  

 Ontwerpbesluit 

1.18 Op of omstreeks 13 oktober 2020 heeft het College ter zake de vergunningsaanvraag een ontwerpbesluit ter 
inzage gelegd (hierna ook: ‘ontwerpbesluit’) (bijlage 12). Uit het ontwerpbesluit volgt dat het College 
voornemens is de vergunningsaanvraag aan VES te verlenen.  

 Het College stelt hierbij vast dat de vergunningsaanvraag niet in strijd is met het bestemmingsplan Spijker-
kwartier - Boulevardkwartier - Spoorhoek (hierna ook: ‘Bestemmingsplan Spijkerkwartier - Boulevardkwartier - 
Spoorhoek’).  

 Het College stelt voorts vast dat de vergunningsaanvraag wel in strijd is met het facet-bestemmingsplan 
Facetplan parkeren (hierna ook: ‘Facetplan parkeren’). Echter, zo overweegt het College, deze strijdigheid kan 
volgens hem worden weggenomen, nu het College bereid is medewerking te verlenen aan opheffing van deze 
strijdigheid. 

 Facetplan woningsplitsing en verkamering 

1.19 Op 28 oktober 2020 heeft de Raad een facet-bestemmingsplan vastgesteld voor onder meer het 
schoolgebouw. Het betreft het facet-bestemmingsplan Facetplan woningsplitsing en verkamering (hierna ook: 
‘Facetplan woningsplitsing en verkamering’).  

 Het Facetplan woningsplitsing en verkamering bepaalt in de kern dat het verboden is om zonder 
omgevingsvergunning van het College een gebouw waar wonen is toegestaan te splitsen in twee of meer 
zelfstandige woningen, dan wel dit te wijzigen in drie of meer onzelfstandige wooneenheden.  

 Zienswijzen 

1.20 Naar aanleiding van het ontwerpbesluit hebben (verschillende van) de Bewoners hiertegen schriftelijke 
zienswijzen ingediend (bijlage 13).  Om niet in herhaling te vallen, verwijzen de Bewoners voor de inhoud 28

hiervan naar de betreffende, schriftelijke zienswijzen. De Bewoners verzoeken uw rechtbank de inhoud van 
deze zienswijzen als integraal herhaald ingelast in dit beroepschrift te beschouwen, voor zover deze een 
aanvulling op dit beroepschrift inhouden.  

 De schriftelijke zienswijzen worden ingediend zonder bijlagen. Mogelijk worden deze bijlagen nog nagezonden. Mogelijk worden ook zienswijzen die zich 28

nog niet bij bijlage 13 bevinden, nog nagezonden.
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 Bestreden besluit 

1.21 Bij besluit van 21 juni 2021 heeft het College besloten aan VES de vergunningsaanvraag te verlenen - het 
bestreden besluit.  Het bestreden besluit strekt tot het permanent verbouwen van het schoolgebouw tot een 29

kamerverhuurbedrijf, waarbij vergunning verleend wordt voor de activiteiten vermeld in artikel 2.1 lid 1 aanhef 
en onder a, c en f van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna ook: ‘Wabo’). 

 Beroepsprocedure 

1.22 De Bewoners hebben bij uw rechtbank tijdig pro forma beroep ingesteld tegen het bestreden besluit. Bij brief 
van 3 augustus 2021 heeft uw rechtbank de Bewoners tot en met 31 augustus 2021 in de gelegenheid gesteld 
de gronden van beroep aan te vullen. Met het onderhavige aanvullend beroepschrift wordt tijdig in een 
aanvulling van beroepsgronden voorzien.   

2. BEOORDELING 

 Het College heeft ten onrechte niet getoetst aan het Facetplan woningsplitsing en verkamering 

 Het standpunt van het College 

2.1 Op 28 oktober 2020 - ruim een half jaar voorafgaand aan het bestreden besluit van 21 juni 2021  - heeft de 30

Raad het Facetplan woningsplitsing en verkamering vastgesteld. Het Facetplan woningsplitsing en 
verkamering bepaalt in de kern (en voor zover hier relevant) dat het verboden is om zonder omgevings-
vergunning van het College een gebouw waar wonen is toegestaan, te wijzigen in drie of meer onzelfstandige 
wooneenheden.  

2.2 Uit het bestreden besluit volgt dat het College de vergunningsaanvraag van VES niet aan dit Facetplan 
woningsplitsing en verkamering getoetst heeft.   31

 Het College stelt hierover in het bestreden besluit dat de vergunningsaanvraag is ingediend op 12 februari 
2019, en dat deze niet onder de werkingssfeer van het Facetplan woningsplitsing en verkamering of onder het 
voorbereidingsbesluit valt, zodat een toetsing hieraan achterwege dient te blijven.   32

 Wáárom de vergunningsaanvraag volgens het College dan niet onder de werkingssfeer van het Facetplan 
woningsplitsing en verkamering en het voorbereidingsbesluit zou vallen, maakt het College in het bestreden 
besluit niet duidelijk.  Niet alleen heeft dit tot gevolg dat het College belanghebbenden (onder wie de 33

Bewoners) onwetend laat over zijn beweegredenen, ook volgt hieruit dat het bestreden besluit op dit punt 
onvoldoende gemotiveerd is, en niet voldoet aan de eisen die de artikelen 3:46 en 3:47 Awb aan het 
bestreden besluit stellen. Het bestreden besluit kan reeds om deze reden geen stand houden en ligt reeds om 
deze reden voor vernietiging gereed. 

2.3 De Bewoners hebben wel een vermoeden waarom het College meent dit - onjuiste - standpunt in te kunnen 
nemen.  

 Het College heeft op enig moment een ‘onafhankelijk procesbegeleider’, de heer B. Kessels (hierna ook: 
‘Kessels’), aangewezen. Kessels heeft op 3 december 2020 een rapport, het Rapport hbs Spijkerkwartier 
(hierna ook: ‘het HBS-rapport’), van zijn werkzaamheden opgeleverd (bijlage 14), waarin hij onder meer heeft 
opgetekend dat: 

Bevindingen in het kort: 
1. […] 

 Bijlage 3.29

 Ibid.30

 Ibid.31

 Ibid., p. 10/20.32

 Bijlage 3.33
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[…] 

14. Het Facetplan Woningsplitsing en Verkamering speelt volgens betrokken ambtenaren juridisch 
gezien geen rol omdat de aanvraag rúim voor de inwerkingtreding van het Facetplan is gedaan.  

[…]  34

 En dat: 

 Het Facetplan Woningsplitsing en Verkamering speelt juridisch gezien geen rol bij de permanente 
vergunning voor de hbs omdat de aanvraag vóór het voorbereidingsbesluit en rúim voor de 
inwerkingtreding van het Facetplan is gedaan. Aldus Lagerberg en ook Marcel Bruens, 
vergunningverlener van de ODRA.   35

 En dat: 

 Met het aanstellen van de beheerder handelen de eigenaren in de geest van het Facetplan 
Woningsplitsing en Verkamering dat de gemeenteraad op 28 oktober van dit jaar heeft 
aangenomen. […] Let wel, het facetplan is volgens de ambtenaren van gemeente en ODRA die ik 
sprak, niet van toepassing op de hbs, zie paragraaf II.  36

2.4 Aldus vermoeden de Bewoners dat het College welbewust niet aan het Facetplan woningsplitsing en 
verkamering en het voorbereidingsbesluit heeft getoetst, en dat het College meent dit te kunnen 
verantwoorden met de stelling dat de vergunningsaanvraag van VES is ingediend vóór de inwerkingtreding 
van deze planologische regels, als gevolg waarvan deze regels niet op de vergunningsaanvraag van VES van 
toepassing zouden zijn.  

 Het College handelt in strijd met bestendige jurisprudentie, die een toetsing ex nunc voorschrijft 

2.5 Het College ziet dit onjuist. Het College handelt met deze handelswijze in strijd met bestendige 
jurisprudentie, die ook in deze zaak een toetsing ex nunc, oftewel een toetsing naar de wet- en regelgeving 
zoals deze gold ten tijde van het bestreden besluit op 21 juni 2021, voorschrijft.  

  
 Hoofdregel bij het nemen van een besluit op aanvraag bij een omgevingsvergunning (voor de activiteit 

bouwen) is dat het recht dient te worden toegepast zoals dat op het moment van het betreffende besluit 
geldt. Níet het recht zoals dat geldt ten tijde van de aanvraag, maar het recht zoals dat geldt ten tijde van het 
besluit dient dus te worden toegepast. Hieraan wordt ook wel gerefereerd met het begrip toetsing ex nunc.  

 In het onderhavige geval geldt derhalve als hoofdregel dat het College de vergunningsaanvraag van VES bij 
het bestreden besluit dient te toetsen aan de wet- en regelgeving zoals deze gold op 21 juni 2021. 

2.6 Op deze hoofdregel bestaat een uitzondering. Naar vroegere, bestendige jurisprudentie van de Afdeling mag 
een bestuursorgaan bij wijze van uitzondering het ten tijde van het indienen van een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning bouwen nog wél, maar het ten tijde van het primaire besluit of de beslissing op 
bezwaar niet meer geldende bestemmingsplan toepassen. Voorwaarde hiervoor is wel dat ten tijde van de 
aanvraag het betreffende bouwplan in overeenstemming was met het toen geldende bestemmingsplan en op 
dat moment geen voorbereidingsbesluit van kracht was, dan wel een ontwerp voor een nieuw 
bestemmingsplan ter inzage was gelegd waarmee dat bouwplan in strijd was.  

 Ter illustratie zij verwezen naar een uitspraak van de Afdeling van 26 januari 2011: 

2.6.1. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen […], dient bij het nemen van een besluit op 
bezwaar in beginsel het recht te worden toegepast, zoals dat op dat moment geldt. Bij wijze van 
uitzondering mag het college het ten tijde van het indienen van een aanvraag om bouwvergunning 

 Bijlage 14, p. 3.34

 Ibid., p. 5.35

 Ibid., p. 11.36
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nog wél, maar ten tijde van het besluit daarop, dan wel ten tijde van de heroverweging in bezwaar 
daarvan, niet meer geldend bestemmingsplan toepassen, doch slechts indien ten tijde van het 
indienen van de aanvraag het desbetreffende bouwplan in overeenstemming was met het toen 
geldende bestemmingsplan en op dat moment geen voorbereidingsbesluit van kracht was, dan wel 
een ontwerp voor een nieuw bestemmingsplan ter inzage was gelegd, waarmee dat bouwplan in 
strijd was.  37

2.7 De Afdeling heeft deze bestendige jurisprudentie nadien enigszins en op meerdere punten aangepast. De 
Bewoners verwijzen voor de huidige stand van de (nog steeds bestendige) jurisprudentie naar een recente 
uitspraak van de Afdeling van 4 november 2020: 

3.1. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen […] dient bij het nemen van een besluit op een 
aanvraag in beginsel het recht te worden toegepast, zoals dat op dat moment geldt. Bij wijze van 
uitzondering moet het college het ten tijde van het indienen van een aanvraag om vergunning nog 
wél, maar ten tijde van het besluit daarop, niet meer geldende recht toepassen, maar uitsluitend 
indien ten tijde van het indienen van de aanvraag sprake was van een rechtstreekse aanspraak op 
het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het bouwen. Dat is het geval als het 
desbetreffende bouwplan in overeenstemming was met het toen geldende bestemmingsplan en de 
regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of artikel 4.3, derde lid, van de Wro en op dat 
moment geen voorbereidingsbesluit van kracht was, dan wel een ontwerp voor een nieuw 
bestemmingsplan ter inzage was gelegd, waarmee dat bouwplan niet in overeenstemming was.  38

2.8 Naar huidige en bestendige jurisprudentie heeft onder verwijzing naar voormeld citaat nog steeds te gelden 
dat de uitzonderingssituatie van toetsing ex tunc - toetsing aan het recht geldend ten tijde van de aanvraag - 
zich uitsluitend voor kan doen als het bouwplan in overeenstemming is met het ten tijde van die aanvraag 
geldende bestemmingsplan en aan de overige van de genoemde voorwaarden wordt voldaan. 

2.9 In de onderhavige kwestie staat niet ter discussie dat de vergunningsaanvraag van VES is ingediend op             
12 februari 2019.   39

 Evenmin ter discussie staat dat in het jaar daarvoor, op 30 mei 2018, het Facetplan parkeren is vastgesteld. 
Het Facetplan parkeren regelt in Hoofdstuk 2 onder a van de planregels dat de regels van het Facetplan 
parkeren betrekking hebben op de in bijlage 1 van het Facetplan parkeren genoemde bestemmingsplannnen, 
(partiële) herzieningen van bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en uitwerkingsplannen. In datzelfde 
hoofdstuk onder b regelt het Facetplan parkeren dat de regels van het Facetplan parkeren in aanvulling op 
diezelfde bestemmingsplannen c.a. betrekking hebben. In de betreffende bijlage 1 staat het Bestemmingsplan 
Spijkerkwartier - Boulevardkwartier - Spoorhoek vermeld.  

 Ook evenmin ter discussie staat dat de vergunningsaanvraag in strijd is met het Facetplan parkeren. Het 
College stelt in het bestreden besluit zélf vast dat de vergunningsaanvraag in strijd is met het Facetplan 
parkeren.  40

2.10 Uit voormelde vaststellingen is te concluderen dat de vergunningsaanvraag ten tijde van de indiening hiervan 
op 12 februari 2019 én niet in overeenstemming was met het Facetplan parkeren, én niet in overeenstemming 
was met het Bestemmingsplan Spijkerkwartier - Boulevardkwartier - Spoorhoek (via de hiervoor omschreven 
juridische koppeling volgend uit het Facetplan parkeren). 

 Ten tijde van de vergunningsaanvraag was dus géén sprake van een rechtstreekse aanspraak op het 
verkrijgen van een omgevingsvergunning, hetgeen wél in de hiervoor weergegeven jurisprudentie als 
voorwaarde is gesteld voor toetsing ex tunc.   

 Het College heeft met het bestreden besluit ten onrechte toepassing gegeven aan de uitzonderingsregel. Het 
College had de vergunningsaanvraag ex nunc moeten toetsen, namelijk naar het recht zoals dat gold ten tijde 

 ABRvS 26 januari 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP2066, r.o. 2.6.1.37

 ABRvS 4 november 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2619, r.o. 3.1.38

 Bijlage 10.39

 Bijlage 3, p. 10 en 17/20.40
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van het bestreden besluit (21 juni 2021). Het College heeft dat ten onrechte niet gedaan. Het bestreden 
besluit kan ook om deze reden geen stand houden, en dient vernietigd te worden. 

 Uit het vorenstaande volgt ook dat het College in het bestreden besluit ten onrechte niet heeft onderkend dat 
de vergunningsaanvraag in strijd is met het Bestemmingsplan Spijkerkwartier - Boulevardkwartier - 
Spoorhoek. Het College heeft de vergunningsaanvraag van VES ten onrechte niet afgewezen wegens strijd 
met het Bestemmingsplan Spijkerkwartier - Boulevardkwartier - Spoorhoek. Het bestreden besluit kan ook 
om deze reden geen stand houden, en ligt voor vernietiging gereed.   

 Het College heeft de vergunningsaanvraag ten onrechte niet afgewezen wegens strijd met het Facetplan 
woningsplitsing en verkamering 

 Het standpunt van de Bewoners 

2.11 De Bewoners betrekken voorts het standpunt dat het College de vergunningsaanvraag ten onrechte niet 
heeft afgewezen wegens strijd met het Facetplan woningsplitsing en verkamering. Het bestreden besluit kan 
ook om deze reden geen stand houden.  

 Van een bestaande situatie als bedoeld in het Facetplan woningsplitsing en verkamering is geen sprake 

2.12 Artikel 3.1 aanhef en onder b van het Facetplan woningsplitsing en verkamering stipuleert dat het verboden is 
zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het College een (gedeelte van een) gebouw waar 
wonen is toegestaan, te wijzigen naar drie of meer onzelfstandige wooneenheden, tenzij het een bestaande 
situatie betreft. 

2.13 Van een bestaande situatie als bedoeld in het Facetplan woningsplitsing en verkamering is in het geval van 
het schoolgebouw geen sprake. De definitie van ‘bestaand’ zoals verwoord in artikel 1.2 van de planregels 
veronderstelt namelijk dat de bestaande situatie legaal is. Dat is hier niet aan de orde: de bestaande situatie is 
om meerdere redenen illegaal. En ook de tijdelijkheid van de in 2014 en 2015 verleende vergunningen staat 
er aan in de weg om de situatie als ‘bestaand’ te kunnen kwalificeren.  

 De Bewoners verwijzen naar de overwegingen 1.12, 1.13 en 1.14 van dit aanvullend beroepschrift. De Bewoners 
stellen vast dat met ingang van 4 april 2019 op de eerste verdieping van het schoolgebouw sprake is van een 
illegale situatie, nu aldaar sindsdien zonder toereikende vergunning een kamerverhuurbedrijf in stand 
gehouden wordt. De Bewoners stellen ook vast dat sindsdien in strijd wordt gehandeld met het 
vergunningsvoorschrift de bestaande toestand te herstellen.  

 Hetzelfde heeft met ingang van 28 januari 2020 te gelden voor de begane grond van het schoolgebouw. De 
Bewoners stellen vast dat met ingang van 28 januari 2020 op de begane grond van het schoolgebouw sprake 
is van een illegale situatie, nu aldaar sindsdien zonder toereikende vergunning een kamerverhuurbedrijf in 
stand gehouden wordt. De Bewoners stellen ook vast dat sindsdien in strijd wordt gehandeld met het 
vergunningsvoorschrift de bestaande toestand te herstellen.  

 Kortom, van een legale situatie als bedoeld in het Facetplan woningsplitsing en verkamering was en is ten 
tijde van het bestreden besluit én ten tijde van de inwerkingtreding van het Facetplan woningsplitsing en 
verkamering geen sprake. 

 De vergunningsaanvraag van VES is in strijd met het Facetplan woningsplitsing en verkamering 

2.14  Het schoolgebouw is een gebouw waar wonen is toegestaan, zoals bedoeld in artikel 3.1 aanhef en onder b 
van het Facetplan woningsplitsing en verkamering. Het schoolgebouw (althans het betreffende perceel) heeft 
in het Bestemmingsplan Spijkerkwartier - Boulevardkwartier - Spoorhoek namelijk de bestemming Gemengd. 
Binnen deze bestemming is op grond van artikel 2.3.1 van de planregels van het Bestemmingsplan 
Spijkerkwartier - Boulevardkwartier - Spoorhoek wonen toegestaan. Het schoolgebouw is dus een gebouw 
waar wonen is toegestaan, zoals bedoeld in artikel 3.1 aanhef en onder b van het Facetplan woningsplitsing en 
verkamering.  
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2.15 Uit het vorenstaande is te concluderen dat de verbodsbepaling c.q. de vergunningplicht van artikel 3.1 van het 
Facetplan woningsplitsing en verkamering onverkort voor het schoolgebouw te gelden heeft. De 
vergunningsaanvraag omvat het wijzigen van het schoolgebouw naar ten minste drie onzelfstandige 
wooneenheden - het gaat hier namelijk om een wijziging naar (circa) 74 onzelfstandige wooneenheden - 
zodat het bouwplan in strijd is met het Facetplan woningsplitsing en verkamering.  

 Voor deze strijdigheid heeft, voor zover althans aan de Bewoners bekend, het College vooralsnog geen 
omgevingsvergunning als bedoeld in die bepaling verleend. En voor zover het College dat wél al zou hebben 
gedaan, blijkt dat ten onrechte niet uit het bestreden besluit, zodat alsdan vast te stellen is dat het bestreden 
besluit ook op dit punt onvoldoende gemotiveerd is en derhalve niet aan de eisen van artikel 3:46 en 3:47 
Awb voldoet. Het bestreden besluit dient ook te worden vernietigd wegens strijd met het Facetplan 
woningsplitsing en verkamering op dit punt. 

2.16 Uit de tekeningen die deel uitmaken van de vergunningsaanvraag en het bestreden besluit volgt bovendien 
dat sprake zal zijn van bewoning door meer dan één persoon per 18 m2 gebruiksoppervlakte. Dit bewonen of 
laten bewonen is in strijd met artikel 4 aanhef en onder a van het Facetplan woningsplitsing en verkamering, 
zodat de vergunningsaanvraag ook op dit punt ten onrechte niet in strijd met het Facetplan woningsplitsing 
en verkamering beoordeeld is. Het bestreden besluit dient ook te worden vernietigd wegens strijd met het 
Facetplan woningsplitsing en verkamering op dit punt.  

2.17 De Bewoners vermoeden voorts - maar dit is door het College met het bestreden besluit ten onrechte niet 
getoetst  - dat de vergunningsaanvraag in strijd is met artikel 4 aanhef en onder b van het Facetplan 41

woningsplitsing en verkamering. Deze bepaling stipuleert dat onder gebruik van gronden in strijd met het 
bestemmingsplan in ieder geval wordt verstaan het verschaffen van kortdurend verblijf van maximaal drie 
maanden, te vergelijken met logies, al dan niet als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden aan werknemers in 
een kamergewijze bewoning.  

 De Bewoners halen deze bepaling niet zonder reden aan. Vergunningsaanvrager VES afficheert zich op haar 
website als een uitzendbureau gericht op veel verschillende vakgebieden.  VES geeft aan opdrachtgevers te 42

voorzien van flexibele- of vakantiekrachten, te beschikken over een grote pool van flexmedewerkers die per 
direct beschikbaar zijn en ingezet kunnen worden, en ook extra arbeidskrachten bij ziekte of 
seizoenswerkzaamheden te kunnen leveren. Er is dus een directe relatie tussen de aanvrager van de 
vergunning en het ter beschikking stellen van werknemers aan derden.  

 De Bewoners zien bovendien niet in waarom VES - en niet de eigenaars van het gebouw Mantel en Verheij - de 
vergunningsaanvraag zou hebben ingediend, als deze níet zou zijn bedoeld voor de diensten die VES levert. 
Een andere, houdbare/begrijpelijke koppeling tussen de aanvrager van de vergunning en het bouwplan zien 
de Bewoners niet. De Bewoners stellen dan ook vast dat het ten minste aannemelijk - waarschijnlijk zelfs - is 
dat het doel van de vergunningsaanvraag is kortdurend verblijf aan werknemers van VES te verschaffen. In 
ieder geval is vooralsnog niet ontkracht dat dit níet het doel zou zijn. 

 Integendeel zelfs, uit het HBS-rapport van 3 december 2020 van Kessels volgt dat VES, althans Mantel en 
Verheij, nú ook al actief huisvesting in het schoolgebouw biedt aan werkenden, al dan niet als onderdeel van 
de arbeidsvoorwaarden.  Eens temeer is hiermee bevestigd dat het zeer wel aannemelijk, en zelfs 43

waarschijnlijk, is dat de vergunningsaanvraag en het bestreden besluit een vehikel zijn om kortdurend verblijf 
aan werknemers te verschaffen.  

 Het bestreden besluit dient (ook) te worden vernietigd wegens strijd met het Facetplan woningsplitsing en 
verkamering op dit punt.  

2.18 De Bewoners concluderen dat het College met het bestreden besluit de vergunningsaanvraag van VES ten 
onrechte niet heeft afgewezen wegens strijd - meerdere strijdigheden - van die vergunningsaanvraag met het 
Facetplan woningsplitsing en verkamering.  

 Bijlage 3.41

 Bijlage 6.42

 Bijlage 14, p. 2.43
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 De strijdigheden met het Facetplan woningsplitsing en verkamering, het Bestemmingsplan Spijkerkwartier - 
Boulevardkwartier - Spoorhoek en het Facetplan parkeren kunnen rechtens niet worden weggenomen 

 Het standpunt van de Bewoners 

2.19 De Bewoners stellen vast dat het, in het voorkomende geval het College dat al zou willen, ook niet mogelijk 
zou zijn de strijdigheden van de vergunningsaanvraag met het Facetplan woningsplitsing en verkamering, het 
Bestemmingsplan Spijkerkwarter - Boulevardkwartier - Spoorhoek en het Facetplan parkeren weg te nemen. 
De vergunningsaanvraag is namelijk én in strijd met de voorwaarden voor wijziging naar onzelfstandige 
woonruimten als bedoeld in artikel 3.4 van het Facetplan woningsplitsing en verkamering, én in strijd met een 
goede ruimtelijke ordening als bedoeld in artikel 2.12 lid 1 aanhef Wabo. Hierover het volgende. 

 De vergunningsaanvraag van VES is in strijd met de voorwaarden voor vergunningverlening 

2.20 Artikel 3.4 onder a aanhef en sub 2 van het Facetplan woningsplitsing en verkamering bepaalt dat het College 
een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 3.1 van datzelfde bestemmingsplan (uitsluitend) mag 
verlenen als het schoolgebouw níet wordt opgedeeld in meer dan één onzelfstandige wooneenheid per 18 m2 

gebruiksoppervlakte. Uit de tekeningen bij de vergunningsaanvraag en het bestreden besluit, die integraal 
deel uitmaken van het bestreden besluit, volgt dat het schoolgebouw wél wordt opgedeeld in meer dan één 
onzelfstandige wooneenheid per 18 m2 gebruiksoppervlakte. Het wegnemen van de strijdigheden door middel 
van vergunningverlening is alleen daarom niet aan de orde. 

2.21 Uit het bestreden besluit volgt evenmin of het schoolgebouw beschikt over een bergingsruimte met een 
oppervlakte van ten minste 3 m2 ten behoeve van de stalling van fietsen, afvalcontainers of afvalzakken, en of 
voldaan wordt aan de aanvullende eis dat 1 m2 bergingsruimte per wooneenheid wordt toegevoegd (artikel 
3.4 onder a aanhef en sub 3 van het Facetplan woningsplitsing en verkamering). Vergunningverlening zou 
daarom geen grondslag vinden in de ten behoeve van de vergunningsaanvraag aangeleverde stukken en 
informatie; vooralsnog is althans niet ten minste aannemelijk gemaakt dat aan deze voorwaarde wordt 
voldaan. 

2.22 Evenmin ook, volgt uit het bestreden besluit of voldaan wordt aan de voorwaarde van artikel 3.4 onder b 
aanhef en sub 1 van het Facetplan woningsplitsing en verkamering. Deze bepaling stipuleert dat een 
omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik in ieder geval niet wordt verleend als sprake is van 
wijziging naar onzelfstandige woonruimten met als doel het verschaffen van kortdurend verblijf van maximaal 
drie maanden aan werknemers, al dan niet als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. De Bewoners verzoeken 
uw rechtbank in dit verband overweging 2.17 van dit aanvullend beroepschrift als herhaald ingelast te 
beschouwen.  

2.23 Gegeven is verder dat het schoolgebouw gelegen is in de gebiedsaanduiding overige zone - 50-meter. Artikel 
3.4 onder b aanhef en onder 2 van het Facetplan woningsplitsing en verkamering bepaalt voor              
percelen/gebouwen binnen deze gebiedsaanduiding dat een omgevingsvergunning planologisch strijdig 
gebruik in ieder geval níet verleend wordt als zich binnen een straal van vijftig meter rondom het betreffende 
gebouw (i.c. het schoolgebouw), gemeten vanaf de kortste afstand tussen de hoofdgebouwen, reeds legale 
kamergewijze bewoning bevindt of is toegestaan door middel van een vergunning.  

 Binnen de betreffende straal van vijftig meter van het schoolgebouw vindt reeds veelvuldig kamergewijze 
bewoning plaats, althans is dit reeds veelvuldig toegestaan. De Bewoners verwijzen naar een indicatieve 
plattegrond van het gebied waarin het schoolgebouw gelegen is, met daarop weergegeven de panden gelegen 
binnen een straal van vijftig meter waarin reeds kamergewijze bewoning plaatsvindt en/of is toegestaan door 
middel van een vergunning (bijlage 15). De Bewoners merken daarbij op te vermoeden dat deze indicatieve 
plattegrond mogelijk niet volledig is; waarschijnlijk vindt in nog meer panden binnen een straal van vijftig 
meter van het schoolgebouw kamerbewoning plaats. 

 Aangezien reeds binnen een straal van vijftig meter vanaf het schoolgebouw op meerdere plekken, maar ten 
minste één plek, kamergewijze bewoning plaatsvindt, is vergunningverlening ook op grond van artikel 3.4 
onder b aanhef en onder 2 van het Facetplan woningsplitsing en verkamering uitgesloten.  
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 De vergunningsaanvraag van VES is in strijd met een goede ruimtelijke ordening 

2.24 De Bewoners stellen voorts vast dat vergunningverlening niet mogelijk is, omdat de vergunningsaanvraag van 
VES in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.  

 Hiertoe is voorop te stellen dat een bestemmingsplan, daaronder het Facetplan woningsplitsing en 
verkamering, maar ook het Facetplan parkeren en het Bestemmingsplan Spijkerkwartier - Boulevardkwartier 
- Spoorhoek, rechtens geacht wordt een goede ruimtelijke ordening te weerspiegelen.  

 Deze bestemmingsplannen zijn immers door de Raad vastgesteld, die daarmee weergeeft wat hij onder een 
goede ruimtelijke ordening verstaat, en welke regels hij daarbij van belang acht. Dit impliceert dat een 
strijdigheid - of zelfs meerdere strijdigheden - met een of meerdere bestemmingsplannen, zoals deze volgen 
uit de vergunningsaanvraag van VES, níet een goede ruimtelijke ordening weerspiegelen. Integendeel; deze 
weerspiegelen juist strijd met een goede ruimtelijke ordening. Met de vergunningsaanvraag en/of het 
bestreden besluit is vooralsnog niet aannemelijk gemaakt dát en, zo ja, wáárom, in weerwil van de door de 
Raad vastgestelde goede ruimtelijke ordening, tóch sprake zou zijn van een goede ruimtelijke ordening. 

2.25 VES en/of het College zullen ook niet in staat blijken te zijn aannemelijk te maken dat in weerwil van de door 
de Raad vastgestelde bestemmingsplannen tóch sprake zou zijn van een goede ruimtelijke ordening.  

 De Bewoners wijzen in dit verband onder meer op de ernstige tot zeer ernstige overlast die zij en andere 
omwonenden de afgelopen zes jaren ervaren hebben van het schoolgebouw, met name geluidoverlast.  Het 44

College stelt, althans suggereert hierover in het bestreden besluit ten onrechte dat de (zeer) ernstige 
overlast van de afgelopen jaren door hem niet in de besluitvorming te betrekken zou zijn.   45

 Het College ziet dit om meerdere redenen onjuist. De vaststelling dat de vergunningsaanvraag in strijd is met 
planologische regelgeving leidt ertoe dat een volledige, integrale belangenafweging dient plaats te vinden. 
Het College heeft zélf in het bestreden besluit vastgesteld dat de vergunningsaanvraag in strijd is met het 
Facetplan parkeren, zodat het College een volledige, integrale belangenafweging aan had moeten leggen.  

 Het College heeft dat niet gedaan, en erkent, althans suggereert, in het bestreden besluit ook dat niet gedaan 
te hebben. Het College had dat wel moeten doen, en daarin bijvoorbeeld ook de (zeer) ernstige overlast van 
de afgelopen jaren moeten betrekken. Dat geldt eens te meer nu voorts vast te stellen is dat de 
vergunningsaanvraag in strijd is met het Bestemmingsplan Spijkerkwartier - Boulevardkwartier - Spoorhoek 
en het Facetplan parkeren. Niet alleen volgt hieruit de conclusie dat de vergunningsaanvraag in strijd is met 
een goede ruimtelijke ordening; ook volgt hieruit de conclusie dat het College ten onrechte geen 
belangenafweging heeft aangelegd, waarbij hij de overlast van de afgelopen jaren betrokken heeft.  

 Het College ziet dit ook onjuist, omdat naar vaste jurisprudentie van de Afdeling een ruimtelijk relevant 
verschil bestaat tussen het gebruik van een gebouw voor kamerverhuur en de bewoning van een pand door 
één huishouden, omdat dit van invloed kan zijn op het woon- en leefklimaat van de omgeving.  Het gaat 46

hierbij naar diezelfde vaste jurisprudentie onder meer om (geluid)overlast, en geldt temeer bij kamerverhuur 
aan studenten, alleen al vanwege de leeftijdssamenstelling en het levensritme van de te onderscheiden 
groepen bewoners.  Een verschil in beoordeling tussen enerzijds panden die worden gebruikt voor 47

kamerverhuur - in het bijzonder aan studenten - en anderzijds bewoning door één huishouden, is daarom 
gerechtvaardigd.   48

 Het College stelt dat sprake zou zijn van verhuur aan studenten, zodat het vorenstaande onverkort voor de 
vergunningsaanvraag aan VES te gelden heeft. Het College had ook omwille van het vorenstaande - de 
vaststelling dat er een relevant ruimtelijk verschil bestaat bij kamerverhuur aan studenten - de ernstige 
(geluid)overlast van de afgelopen jaren bij zijn beoordeling moeten betrekken. Het College heeft dat ten 
onrechte niet gedaan.  

 Bijlagen 13 en 14.44

 Bijlage 3.45

 Bijvoorbeeld recent nog: ABRvS 12 augustus 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1907, o. 3.2.46

 Ibid.47

 Ibid.48
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2.26 VES en/of het College zullen evenmin in staat blijken aannemelijk te maken dat tóch sprake zou zijn van een 
goede ruimtelijke ordening, omdat de kamerbewoning in het schoolgebouw in (flagrante) strijd is met het 
beleid dat de gemeente Arnhem, althans de Raad en/of het College, in de afgelopen jaren ten aanzien van 
kamerbewoning hebben gevoerd, specifiek ook in het Spijkerkwartier.  

 Het bestreden besluit en de impliciete stelling dat sprake zou zijn van een goede ruimtelijke ordening staat 
haaks op dit beleid, dat er kort gezegd op gericht is geweest (en nog steeds is) kamerbewoning in het 
Spijkerkwartier sterk terug te dringen, juíst vanwege de overlast die de afgelopen jaren als gevolg hiervan is 
ervaren. Nota bene in de toelichting bij het Facetplan woningsplitsing en verkamering wordt ondubbelzinnig 
vastgesteld dat kamerverhuur een aantasting van de leefbaarheid tot gevolg heeft, onder meer vanwege 
overlast. Daarbij wordt eveneens ondubbelzinnig aangegeven dat de wijk Spijkerkwartier reeds onder druk 
staat, en dat die druk zodanig is, en de concentratie van verkamerde gebouwen al dusdanig hoog, dat bij 
verdere verkamering de kans groot is dat een onaanvaardbare inbreuk op het woon- en leefklimaat van 
omwonenden ontstaat. Deze vaststellingen rijmen zich niet met het bestreden besluit (!).  

2.27 En ook om andere redenen is te concluderen dat vergunningverlening niet mogelijk is, omdat de 
vergunningsaanvraag van VES in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.  

 De Bewoners concluderen dan ook dat de strijdigheden van de vergunningsaanvraag met het Facetplan 
woningsplitsing en verkamering om meerdere redenen niet kunnen worden weggenomen met een 
omgevingsvergunning planologisch strijdig gebruik. De Bewoners merken hierbij op dat dit evenzeer te 
gelden heeft voor de strijdigheden van de vergunningsaanvraag met het Facetplan parkeren en het 
Bestemmingsplan Spijkerkwartier - Boulevard-kwartier - Spoorhoek. 

 Het College neemt ten onrechte de strijdigheid met het Facetplan parkeren weg met een omgevingsvergunning 
planologisch strijdig gebruik 

 Het standpunt van het College 

2.28 Het College stelt in het bestreden besluit vast dat de vergunningsaanvraag in strijd is met het Facetplan 
parkeren, omdat de parkeerbehoefte als gevolg van de vergunningsaanvraag niet kan worden voorzien op 
eigen terrein.  De Bewoners zijn het eens met deze vaststelling van het College. 49

2.29 Evenwel meent het College op grond van artikel 3.4 aanhef en onder a van het Facetplan parkeren deze 
strijdigheid weg te kunnen nemen met een omgevingsvergunning planologisch strijdig gebruik.  De 50

betreffende bepaling biedt het College de mogelijkheid een omgevingsvergunning planologisch strijdig 
gebruik te verlenen indien het voldoen aan de parkeerbehoefte door bijzondere omstandigheden op 
overwegende bezwaren stuit.  

2.30 Het College stelt hierover dat conform beleid er sprake is van bijzondere omstandigheden als de aanvrager 
met gegronde redenen kan aantonen dat het voldoen aan de parkeernorm feitelijk en/of economisch gezien 
redelijkerwijs onmogelijk is en het belang dat wordt gediend met het voldoen aan de norm niet onevenredig 
wordt aangetast.   51

 Op 8 augustus 2019 zou ‘het IB’ een advies hebben uitgebracht, waarin geconcludeerd zou worden dat door 
de bijzondere omstandigheden van de locatie niet voldaan kan worden aan de geldende parkeernormen op 
eigen terrein.  Ook de ‘door VES aangeleverde onderbouwing’ zou voldoende aantonen dat het voldoen aan 52

de parkeernormen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit.   53

 Bijlage 3, p. 10/20.49

 Ibid.50

 Ibid.51

 Ibid., p. 10, 11, 17 en 18/20.52

 Ibid.53
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 Het ontbreekt het standpunt van het College ten onrechte aan een onderbouwing   

2.31 Het ‘advies van het IB’ en ‘de door VES aangeleverde onderbouwing’ waarop het College zich kennelijk voor 
zijn stellingen baseert, maken géén deel uit van het bestreden besluit.  Evenmin zijn deze documenten op 54

andere wijze ter beschikking gesteld of ter inzage gelegd aan belanghebbenden, onder wie de Bewoners. De 
Bewoners hebben hierdoor vooralsnog niet de mogelijkheid gehad kennis te nemen van deze stukken, en 
hierop (inhoudelijk) te reageren. De Bewoners verzoeken uw rechtbank hen alsnog een redelijke mogelijkheid 
te bieden om (inhoudelijk) op de documenten te reageren, voor het geval deze alsnog in procedure zouden 
worden gebracht.  

   
 De gemachtigde van de Bewoners heeft bij brief van 12 juli 2021 het College verzocht hem alle documenten 

c.a. toe te zenden die het College ten grondslag heeft gelegd aan het bestreden besluit (of daaraan ten 
grondslag gelegd wenst te zien), en naar aanleiding daarvan allerlei documenten ontvangen, maar geen 
‘advies van het IB’ van 8 augustus 2019 of enig document dat daarop lijkt (bijlage 16).  

 Evenmin heeft de gemachtigde van de Bewoners een ‘door VES aangeleverde onderbouwing’ ontvangen. 
Tenzij het College hiermee doelt op het document 201719-01 arnhem mobiliteitsplan schoolstraat 35.pdf (hierna 
ook: ‘het mobiliteitsplan’). Dat vermoeden de Bewoners echter niet, nu het kennelijk - volgens de titel - een 
mobiliteitsplan betreft, en (daarmee) kennelijk geen onderbouwing voor de stelling dat het voldoen aan de 
parkeernormen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit. Overigens volgt uit het 
mobiliteitsplan ook niet van enige stelling, laat staan onderbouwing, dat het voldoen aan de parkeernormen 
door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren zou stuiten, zodat de Bewoners hun vermoeden 
in de inhoud van het mobiliteitsplan bevestigd zien.  

 Het College baseert zich voor zijn stellingen dan ook op een advies (het ‘advies van het IB’) en een 
onderbouwing (de ‘door VES aangeleverde onderbouwing’) die hij én niet ten grondslag heeft gelegd aan het 
bestreden besluit, én die kennelijk uitsluitend voor hém - althans in ieder geval niet voor de Bewoners - 
kenbaar zijn, óók niet nadat hierom uitdrukkelijk verzocht is. De Bewoners, althans hun gemachtigde, hebben 
van deze vermeende documenten in ieder geval nooit kennis kunnen nemen.   

2.32 Uit het vorenstaande volgt dat het bestreden besluit ook op dit punt onvoldoende gemotiveerd is en 
dientengevolge in strijd is met artikel 3:46 en 3:47 Awb. Het bestreden besluit is voorts onvoldoende 
zorgvuldig voorbereid c.q. genomen, en dientengevolge in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel. Het 
ontbreekt hiermee voorts aan een - enige - onderbouwing voor de stelling dat door de bijzondere 
omstandigheden van de locatie niet voldaan zou kunnen worden aan de geldende parkeernormen op eigen 
terrein, zodat het ontbreekt aan een toereikende grondslag voor de toepassing van artikel 3.4 aanhef en 
onder a van het Facetplan parkeren. Het bestreden besluit ligt ook reeds om deze reden voor vernietiging 
gereed. 

2.33 In aanvulling hierop merken de Bewoners op dat het vermeende bestaan en toepassen van een binnenplanse 
afwijkingsmogelijkheid onvoldoende is om een omgevingsvergunning planologisch strijdig gebruik te kunnen 
verlenen. De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend als de activiteit níet in strijd is met een 
goede ruimtelijke ordening (artikel 2.12 lid 1 aanhef Wabo). Hiervan - van ten minste de aannemelijkheid 
hiervan - blijkt níet uit het bestreden besluit. Zoals eerder overwogen bovendien, heeft het College ter zake 
ook ten onrechte geen volledige belangenafweging toegepast, ook niet betreffende specifiek het parkeren. 
De belangen van de omwonenden, onder wie de Bewoners, zijn niet of nauwelijks - in ieder geval niet op 
redelijke en kenbare wijze - betrokken in de belangenafweging. En zelfs als dat al wel het geval zou zijn, dient 
de belangenafweging (evident) niet ten faveure van vergunningverlening uit te vallen. De Bewoners verwijzen 
ter zake naar het navolgende te bespreken, maar zullen dit ter zitting ook nader toelichten. De Bewoners 
verwijzen voorts naar hetgeen overwogen onder de punten 2.24 tot en met 2.27 van dit aanvullend 
beroepschrift.     

 Bijlage 3, p. 3/20. Tenzij het College met ‘de door VES aangeleverde onderbouwing’ doelt op het document 201719-01 arnhem mobiliteitsplan schoolstraat 54

35.pdf. Dit document maakt wel deel uit van het bestreden besluit. 
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 De aanvrager kan niet met gegronde redenen aantonen dat het voldoen aan de parkeernorm feitelijk en/of 
economisch gezien redelijkerwijs onmogelijk is en het belang dat wordt gediend met het voldoen aan de norm niet 
onevenredig wordt aangetast (I) 

2.34 Het College stelt zich in het bestreden besluit op het standpunt dat VES met ‘de door haar aangeleverde 
onderbouwing’ voldoende aan zou tonen dat het voldoen aan de parkeernormen door bijzondere 
omstandigheden op overwegende bezwaren zou stuiten.  55

 Deze stelling van het College bevreemdt. Het College stelt namelijk even daarvoor nog dat er conform zijn 
beleid sprake is van bijzondere omstandigheden als de aanvrager met gegronde redenen kan aantonen dat 
het voldoen aan de parkeernorm feitelijk en/of economisch gezien redelijkerwijs onmogelijk is en het belang 
dat wordt gediend met het voldoen aan de norm niet onevenredig wordt aangetast.   56

 De stelling dat VES zou hebben aangetoond dat het voldoen aan de parkeernomen door bijzondere 
omstandigheden op overwegende bezwaren zou stuiten, is hiermee irrelevant.  

 Relevant is of VES met gegronde redenen zou hebben aangetoond dat het voldoen aan de parkeernorm 
feitelijk en/of economisch gezien redelijkerwijs onmogelijk is en het belang dat wordt gediend met het 
voldoen aan de norm niet onevenredig wordt aangetast. Het College stelt nérgens dat VES dit zou hebben 
aangetoond met ‘de door haar aangeleverde onderbouwing’, terwijl juist dít conform het door het College 
aangehaalde beleid zou zijn aan te tonen. Ook op dit punt schort het de stellingen van het College derhalve 
aan een voldoende onderbouwing.  

2.35 Wat daarvan ook moge zijn, de Bewoners stellen voorop sterk te betwijfelen of het redelijkerwijs onmogelijk is 
om op het terrein van het schoolgebouw parkeerplaatsen te realiseren. Meerdere tekeningen die integraal 
van het bestreden besluit deel uitmaken, bevatten parkeerplaatsen die zijn ingetekend op het terrein van het 
schoolgebouw. De stelling van het College, dat het redelijkerwijs onmogelijk zou zijn parkeerplaatsen op het 
terrein van het schoolgebouw te realiseren, lijkt hiermee in strijd en behoeft zonder meer een (nadere) 
motivering, die thans in het bestreden besluit ontbreekt. Het bestreden besluit kan bij gebreke van deze 
motivering geen standhouden. Het lijkt er vooralsnog voor de Bewoners op dat het College wel zeer 
gemakkelijk - en zonder zorgvuldig onderzoek - tot de conclusie is gekomen dat het (redelijkerwijs) 
onmogelijk zou zijn op eigen terrein parkeerplaatsen te realiseren. De Bewoners oordelen het bestreden 
besluit op dit punt in strijd met het motiverings- en zorgvuldigheidsbeginsel.   

2.36 Uitgaande van de stelling van het College dat het om verschillende redenen redelijkerwijs onmogelijk zou zijn 
om op het terrein van het schoolgebouw parkeerplaatsen te realiseren, brengt die stelling nog níet met zich 
dat de vermeend hiervoor door VES aangevoerde redenen ook gegronde redenen zijn. Het College verlangt 
conform zijn beleid immers van de aanvrager dat hij hiervoor gegronde redenen aanvoert.  57

2.37 Aan gegronde redenen ontbreekt het.  

 Mantel en Verheij hebben het schoolgebouw in 2013 in eigendom verworven. Zoals eerder in overweging 1.6 
van dit aanvullend beroepschrift aangehaald, was de op het perceel aanwezige bebouwing, en de situering 
van het schoolgebouw en andere opstallen op het perceel - lees: de feitelijke situatie - voorafgaand en ten 
tijde van die eigendomsverwerving geen (wezenlijk) andere dan de huidige. Mantel en Verheij wísten dus 
voorafgaand aan de eigendomsverwerving hoe de feitelijke situatie in elkaar stak, en dat het feitelijk 
(mogelijkerwijs) onmogelijk zou zijn hierop (voldoende) parkeerplaatsen te realiseren. Zij vonden dat 
kennelijk ook een uitdaging: de uniciteit van het schoolgebouw was destijds voor hen reden dit aan te 
kopen.  58

 Hetzelfde geldt voor de verplichting tot de realisatie van parkeerplaatsen. Weliswaar gold in 2013 nog niet het 
Facetplan parkeren, maar de lokale bouwverordening - de Bouwverordening Gemeente Arnhem 2003 - gold 
op dat moment wel. Deze bouwverordening was/is een standaard-bouwverordening overeenkomstig het 

 Bijlage 3, p. 11/20.55

 Ibid., p. 10/20.56

 Ibid., p. 11/20.57

 ‘Onderbouwing tijdelijk gebruik Schoolstraat 35 te Arnhem’ van (omstreeks) 31 oktober 2013.58

Pagina  van 17 25



toenmalige VNG-model, en bevat(te) ook de standaard parkeerplaatsen-bepaling van artikel 2.5.30. De 
bouwverordening bevat deze bepaling overigens nog steeds. Mantel en Verheij wísten dus al voorafgaand aan 
de eigendomsverwerving van het schoolgebouw dat zij, als zij aldaar een bouwplan zouden willen realiseren 
zoals dat volgt uit de vergunningsaanvraag, ten minste tientallen parkeerplaatsen op eigen terrein te 
realiseren hadden om aan de regelgeving met betrekking tot parkeren te voldoen. 

 Hetzelfde geldt evenzeer voor de bijzondere, monumentale status van het schoolgebouw. Het schoolgebouw 
is reeds op 18 september 2000 - bijna dertien jaar vóór de eigendomsverwerving - aangewezen als 
rijksmonument.  Mantel en Verheij wísten dus al voorafgaand aan de eigendomsverwerving van het 59

schoolgebouw dat zij, als zij daarin een bouwplan zouden willen realiseren zoals dat volgt uit de 
vergunningsaanvraag, tientallen parkeerplaatsen op eigen terrein te realiseren hadden en dat dit wegens de 
bijzondere status van het schoolgebouw wel eens erg lastig, zo niet onmogelijk, zou kunnen worden.  

2.37 Dát Mantel en Verheij dit alles wisten, volgt ook uit de mededelingen die zij destijds hebben gedaan. Mantel 
en Verheij hebben destijds aangegeven dat het hun voorkeur had om in het schoolgebouw kantoorruimten te 
realiseren, omdat hiervoor een hoger niveau van services gewenst zou zijn, en waarbij volgens hen te denken 
viel aan onder meer vrij parkeren en bereikbaarheid voor klanten.  Echter, zo was hun redenering, zullen 60

studenten een ruime kamer tegen een scherpe prijs en de eerdergenoemde nadelen - lees: het niet kunnen 
beschikken over een vrije parkeerplaats en het slecht bereikbaar zijn voor bezoek - niet storend vinden, zodat 
zij de keuze hierop hebben laten vallen.  En dientengevolge vergunningsaanvragen voor tijdelijke 61

kamerbewoning hebben ingediend.   62

 Uit deze redenering van Mantel en Verheij volgt dat zij wísten dat het niet of nauwelijks mogelijk zou zijn om 
voor de kantoorruimten die zij op het oog hadden, voldoende vrije parkeerplaatsen en een voldoende 
bereikbaarheid te realiseren. Ditzelfde gold voor kamerbewoning, maar daarvan meenden Mantel en Verheij 
dat studenten dit wel zouden aanvaarden. De Bewoners aanvaarden dit echter níet, en hóeven dat 
redelijkerwijs ook niet te doen. 

 Mantel en Verheij hebben kortom weliswaar énige redenen dat het voldoen aan de parkeernorm wellicht 
redelijkerwijs onmogelijk is, maar die redenen zijn niet gegrond. Mantel en Verheij waren hiermee reeds 
bekend toen zij het schoolgebouw in eigendom verwierven, en hebben dit risico toen actief aanvaard. 

 De aanvrager kan niet met gegronde redenen aantonen dat het voldoen aan de parkeernorm feitelijk en/of 
economisch gezien redelijkerwijs onmogelijk is en het belang dat wordt gediend met het voldoen aan de norm niet 
onevenredig wordt aangetast (II) 

2.38 Het College vergist zich ook op andere punten in zijn redenering. Zo stelt het College dat de door de 
aanvrager aangeleverde onderbouwing aan zou tonen er op dit moment geen onevenredige aantasting plaats 
zou vinden van de parkeersituatie in de openbare ruimte en de woon- en leefsituatie.   63

 De Bewoners stellen voorop dat het irrelevant is hoe de situatie al dan niet op dit moment zou zijn. Relevant is 
hoe de situatie als gevolg van het bestreden besluit zal zijn. De stelling - de niet nader onderbouwde stelling - 
dat er op dit moment geen onevenredige aantasting plaats zou vinden van de parkeersituatie in de openbare 
ruimte en de woon- en leefsituatie is dus irrelevant.  

 Overigens is deze stelling ook onjuist; de feitelijke bewoning van (circa) 74 kamers in het schoolgebouw heeft 
in de afgelopen jaren (feitelijk) wel degelijk geleid tot een (onevenredige) aantasting van de parkeersituatie in 
de openbare ruimte en de woon- en leefsituatie.  De niet-onderbouwde stelling van het College dat dit 64

anders zou zijn, miskent de vele - véle - gesprekken die omwonenden (onder wie de Bewoners) de afgelopen 
jaren met de gemeente c.q. het College en met Manten en Verheij hebben gevoerd, en waarin de Bewoners tot 
in den treure hebben kenbaar gemaakt dat en waarom sprake is van een onevenredige en (daarmee) 

 Rijksmonumentenregister, nr. 516846.59

 Bijlage 14, p. 4.60

 Ibid., p. 4.61

 Bijlagen 8 en 9.62

 Bijlage 3, p. 11/20.63

 Bijlage 13.64
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onaanvaardbare aantasting van de parkeersituatie in de openbare ruimte en de woon- en leefsituatie. Het is 
voor de Bewoners onbegrijpelijk dat het College zich kennelijk niets van al die gesprekken herinnert, en doet 
alsof zijn neus bloedt.  

 De Bewoners volstaan voor nu met de vaststelling dat het College nérgens zijn stelling onderbouwt dat er op 
dit moment geen onevenredige aantasting plaats zou vinden van de parkeersituatie in de openbare ruimte en 
de woon- en leefsituatie, terwijl het in het voorkomende geval rechtens wel aan hém is om dit ten minste 
aannemelijk te maken.   

2.39 Het College stelt zich op het standpunt dat ‘het verkeers- en parkeeronderzoeks-rapport’ zou aantonen dat 
de parkeervraag/-behoefte nagenoeg nul zou zijn.  Het is de Bewoners opnieuw niet duidelijk op welk 65

vermeend onderzoeksrapport het College hier doelt. Het College baseert zich hier wederom op een document 
dat uitsluitend voor hem - in ieder geval niet voor de Bewoners - kenbaar is, óók niet nadat hier uitdrukkelijk 
om is verzocht.  Voor zover het College hiermee zou doelt op het mobiliteitsplan, zullen de Bewoners hierop 66

verderop in dit aanvullend beroepschrift reageren.  

2.40 De stelling van het College dat de parkeervraag of -behoefte als gevolg van het bestreden besluit nagenoeg 
nul zal zijn, is in strijd met het bestreden besluit zelf.  

 In het bestreden besluit stelt het College vast dat de vergunningsaanvraag van VES in strijd is met het 
Facetplan parkeren, omdat niet kan worden voorzien in de parkeerbehoefte op eigen terrein.  Als de stelling 67

van het College juist zou zijn, dat de parkeervraag of -behoefte nagenoeg nul zal zijn, zou daaraan ook de 
conclusie te verbinden zijn dat deze ‘nagenoeg nul parkeerbehoefte’ wél op eigen terrein gerealiseerd zou 
kunnen worden. Die vaststelling maakt het College echter niet in het bestreden besluit; integendeel. Reeds uit 
het bestreden besluit en de eigen, tegenstrijdige stellingen van het College volgt dat de parkeervraag of 
-behoefte níet nagenoeg nul zal zijn.   

2.41 De stellingen van het College zijn ook in strijd met het Facetplan parkeren en de Beleidsregels voor 
toepassing van artikel 2.5.30 van de Bouwverordening gemeente Arnhem 2003 (hierna ook: ‘Beleidsregels 
parkeren’). Voor zover, zoals het College stelt, van deze stelling (inderdaad) uit ‘het verkeers- en 
parkeeronderzoeksrapport’ zou blijken, is dit ‘verkeers- en parkeeronderzoeksrapport’ eveneens in strijd met 
het Facetplan parkeren en de Beleidsregels parkeren.  

 In het Facetplan parkeren wordt voor de parkeernormen (dynamisch) verwezen naar de Beleidsregels 
parkeren. Artikel 1 van de Beleidsregels parkeren bepaalt dat voor het bepalen van de parkeernorm gebruikt 
gemaakt wordt van de parkeernormen zoals opgenomen in bijlage 1 van de Beleidsregels parkeren.  

 De Beleidsregels parkeren bieden dus, anders dan het College kennelijk meent, níet de vrijheid met eigen     
en/of zelf verzonnen parkeernormen te werken, of met andere parkeernormen dan die opgenomen in de 
betreffende bijlage. De parkeernormen opgenomen in bijlage 1 van de Beleidsregels parkeren dienen te 
worden gehanteerd.  

 In de betreffende bijlage 1 is voor een kamerverhuurbedrijf een parkeernorm opgenomen van 0,6 
parkeerplaatsen per kamer. Volgens het Facetplan parkeren en de Beleidsregels parkeren bedraagt de 
parkeerbehoefte als gevolg van (het bouwplan voorzien middels) de vergunningsaanvraag dus (circa)            
(74 x 0,6 =) 44,4 parkeerplaatsen.  

 De parkeerbehoefte als gevolg van de vergunningsaanvraag bedraagt dus 44,4 parkeerplaatsen. De stelling 
van het College, dat de parkeerbehoefte als gevolg van de vergunningsaanvraag nagenoeg nul zou zijn, is 
hiermee objectief en ook pertinent onjuist. 

2.42 Anders dan het College kennelijk eveneens ten onrechte veronderstelt, bieden het Facetplan parkeren en/of 
de Beleidsregels parkeren aanvragers van een vergunning (i.c. VES) en/of het College niet de mogelijkheid          

 Bijlage 3, p. 11/20.65

 Bijlage 15.66

 Bijlage 3, p. 10/20. 67
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- een grondslag rechtens - een adres uit te sluiten voor het aanvragen van een parkeervergunning, om 
daarmee onder de verplichtingen van het Facetplan parkeren en de Beleidsregels parkeren uit te komen.   68

 Ook bij de eventuele uitsluiting van het adres van het schoolgebouw voor het aanvragen van een 
parkeervergunning, zal gewoon aan de regels van het Facetplan parkeren en de Beleidsregels parkeren 
moeten worden voldaan. De Bewoners zien ook niet in hoe het uitsluiten van het schoolgebouw voor 
vergunningsaanvragen de parkeerbehoefte van 44,4 parkeerplaatsen zou doen verminderen. Die 
parkeerbehoefte van 44,4 parkeerplaatsen is er dan nog steeds, óók als de 74 kamerbewoners geen 
parkeervergunning zouden kunnen aanvragen. En niet onbelangrijk: het College stelt andere               
eigenaars/verhuurders stelselmatig juist níet in staat onder de verplichtingen van het Facetplan parkeren en 
de Beleidsregels parkeren uit te komen, door een adres voor een parkeervergunning uit te sluiten. De 
handelswijze van het College is voorts in strijd met het gelijkheidsbeginsel, en duidt wederom op willekeur. 

2.43 Eveneens anders dan het College kennelijk ten onrechte veronderstelt, doet de vermeende, feitelijke 
parkeerbehoefte er bij de beoordeling van de vergunningsaanvraag niet toe. Het College handelt (wederom) 
in strijd met het gelijkheidsbeginsel en het verbod van willekeur door bij álle vergunningsaanvragen in zijn 
gemeente uit te gaan van de juridisch vastgestelde parkeerbehoefte op grond van bijlage 1 bij de 
Beleidsregels parkeren, en in het geval van VES ineens - zonder begrijpelijke, geloofwaardige en houdbare 
motivering - uit te gaan van de vermeende, feitelijke parkeerbehoefte. 

 Het College gaat er bovendien aan voorbij dat de stelling, dat de parkeerbehoefte nagenoeg nul zal zijn, 
nérgens op gebaseerd is, of hooguit op drijfzand. In het mobiliteitsplan wordt aangegeven dat: 

De opdrachtgever van dit onderzoek en beheerder van het pand geven aan dat geen van de huidige 
studenten in het bezit is van een auto. Bij navraag bij de Parkeerservice Arnhem blijkt dat op dit 
moment één bewonersvergunning is verstrekt op dit adres. De overige studenten verplaatsen zich 
met de fiets of het openbaar vervoer. Uiteraard is dit nog geen garantie dat hetzelfde geldt voor 
toekomstige studenten die woonachtig zijn in het pand. Wel blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek dat het gemiddelde autobezit onder studenten erg laag is. Van alle studenten in 
Nederland beschikt acht procent over een auto. Voor studenten die in sterk of zeer sterk stedelijke 
gebieden wonen is dit percentage nog iets lager, namelijk zes procent (bron: CBS, 2018). Door in het 
gebouw enkel studenten te laten wonen, die ervoor tekenen geen recht te hebben op een 
parkeerplaats, kan het autobezit ook worden ontmoedigd. 

2.44 Kennelijk is voor de - onjuiste - stelling, dat geen van de huidige bewoners in het bezit van een auto zou zijn, 
enkel afgegaan op mededelingen die hierover door of namens VES zijn gedaan, en daarmee door een partij 
die er sterk eigenbelang bij heeft deze - onjuiste - mededelingen te doen. Kennelijk ook, heeft het College 
deze mededelingen van of namens VES voor zoete koek geslikt, zonder hierbij énige kritische noot te kraken, 
of zonder énig nader, objectief onderzoek naar het autobezit van de huidige bewoners te verlangen.  

 Evident is met de enkele, niet met enige vorm van (objectief) onderzoek onderbouwde mededeling van of 
namens belanghebbende VES niet ‘aangetoond’ dat de parkeerbehoefte nagenoeg nul zal zijn. Een dergelijke 
mededeling kan enkel als juist worden aangemerkt, als deze op objectief onderzoek gebaseerd zou zijn 
geweest. Dat is hier niet het geval, zodat de mededelingen van of namens VES geen enkele objectieve 
onderzoekswaarde hebben.  

 Overigens is ook eenvoudig vast te stellen dat deze mededeling onjuist is, nu uit hetzelfde citaat volgt dat op 
dit moment ten minste één bewonersvergunning op het adres van het schoolgebouw is verstrekt. Een 
bewonersvergunning kan uitsluitend worden verstrekt als men het kentekenbewijs van de auto op naam heeft 
staan, oftewel in het bezit is van een auto. De mededelingen van of namens VES zijn hiermee aantoonbaar 
onjuist. De ‘feiten’ waarvan bij het mobiliteitsplan is uitgegaan, zijn hiermee eveneens aantoonbaar onjuist en 
- zoals hiervoor al aangegeven - niet op objectief onderzoek gebaseerd. 

2.45 De stelling dat niet meer dan één bewonersvergunning zou zijn verstrekt, zou best juist kunnen zijn, maar is 
ten onrechte niet in context geplaatst, en heeft daarmee evenmin enige objectieve en valide 
onderzoekswaarde.  

 Vgl. bijlage 3, p. 11/20.68
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 Niet ter discussie staat - dat wordt in het mobiliteitsplan ook nadrukkelijk aangegeven - dat de parkeerdruk in 
het Spijkerkwartier extreem hoog is. Voor het Spijkerkwartier, althans voorname delen daarvan, gelden op dit 
moment wachtlijsten voor het verkrijgen van een parkeervergunning. Het enkele bestaan van een hoge 
parkeerdruk en wachtlijsten weerhoudt bewoners er op zichzelf al van hiervoor een aanvraag in te dienen. 
Laat staan dat een dergelijke aanvraag zou worden verleend. De stelling dat niet meer dan één 
bewonersvergunning zou zijn verstrekt, zegt dan ook niets over de parkeerbehoefte van de bewoners van het 
schoolgebouw, en wordt ten onrechte buiten zijn context geplaatst.   

  
2.46 Áls bovendien al enige waarde te koppelen zou zijn aan de hiervoor besproken stellingen, dan is gegeven dat 

deze uitsluitend iets zeggen over de huidige, feitelijke situatie, en níet over de (mogelijk) toekomstige 
feitelijke en/of juridische situatie. In een toekomstige situatie met studenten en werkenden in het 
schoolgebouw, is zeker niet uit te sluiten dat (nagenoeg) iedereen een auto zal bezitten. Ook hieruit volgt dat 
het College een onjuist beoordelingskader hanteert, door uitsluitend naar de vermeende, huidige, feitelijke 
situatie te kijken. Van het College mag redelijkerwijs worden verlangd dat hij juíst ook een blik op de toekomst 
werpt; het juridische kader van de vaststelling van de parkeerbehoefte gaat hier ook vanuit.  

2.47 De stelling dat de ‘overige studenten zich verplaatsen met de fiets of het openbaar vervoer’ gaat opnieuw ten 
onrechte uit van uitsluitend de huidige situatie en is bovendien een aanname van de onderzoeker, die geen 
objectieve steun vindt in het onderzoek. Het ontbreekt althans uit gegevens met objectieve en 
representatieve onderzoekswaarde waarop deze stelling gebaseerd kan worden. De onderzoeker baseert 
deze stelling kennelijk op de mededelingen van of namens VES; de Bewoners verwijzen ter zake naar de 
voorgaande alinea’s.  

2.48 Opvallend is verder dat de onderzoeker telkens spreekt over ‘studenten’, en ook verwijst naar CBS-cijfers die 
betrekking (zouden) hebben op studenten en autogebruik.  

 Deze cijfers zijn irrelevant, nu kamerbewoning niet uitsluitend plaatsvindt door personen die studeren, maar 
door een (zeer) diverse groep van personen. Dat geldt zeker in het geval van VES, Mantel en/of Verheij, die nú 
al kamers in het schoolgebouw aan werkenden verhuren.  Kortom, de cijfers over studenten en autogebruik 69

zijn voor de onderhavige situatie nietszeggend, althans irrelevant. 

 De onderzoeker gaat er bovendien ten onrechte aan voorbij dat er al lang en breed regels voor de berekening 
van de parkeerbehoefte bij kamerbewoning zijn vastgesteld, dat deze regels op ervaring en wetenschap 
gebaseerd zijn, en dat deze regels democratische legitimiteit hebben. Namelijk de Beleidsregels parkeren en 
de daarin opgenomen bijlage 1.  

 De in die bijlage 1 opgenomen parkeernormen zijn gebaseerd op kencijfers van het CROW - en daarmee 
gebaseerd op ervaring en wetenschap. Anders bovendien dan de door de onderzoeker aangehaalde cijfers 
van het CBS, zijn de Beleidsregels vastgesteld door het College, en heeft de Raad er in het Facetplan 
parkeren voor gekozen hier dynamisch naar te verwijzen, zodat de Beleidsregels wél de nodige 
democratische legitimiteit hebben, en de door de onderzoeker aangehaalde cijfers niet. Anders ook dan de 
door de onderzoeker aangehaalde cijfers, wordt in de betreffende bijlage 1 níet enkel uitgegaan van 
studenten, maar van kamerbewoning. Dat is terecht, nu niet alle kamerbewoners studerenden zijn. In de 
cijfers van de onderzoeker wordt enkel uitgegaan van uitsluitend studenten.  

2.49 Kortom, het College concludeert én op basis van een gebrekkig en subjectief mobiliteitsplan - dat alleen al 
vanwege die gebreken niet als valide onderbouwing voor de standpunten van het College kan dienen - én op 
basis van een veelheid aan andere redenen ten onrechte dat de parkeerbehoefte als gevolg van de 
vergunningsaanvraag nagenoeg nul zal zijn (en erkent dat ook met de vaststelling dat de 
vergunningsaanvraag in strijd is met het Facetplan parkeren).  

 De parkeerbehoefte als gevolg van de vergunningsaanvraag zal overeenkomstig het Facetplan parkeren en 
de Beleidsregels parkeren (circa) 44,4 parkeerplaatsen zijn. VES diende met haar vergunningsaanvraag dan 
ook aan te tonen dat het belang dat wordt gediend met het voldoen aan de norm van het Facetplan parkeren 
en de Beleidsregels parkeren - kort gezegd: het parkeerbelang - niet onevenredig wordt aangetast als zij niet 
voorziet in de aanleg (of op andere wijze) van 44,4 parkeerplaatsen.  

 Bijlage 14, p. 2.69
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2.50 Hierin zijn VES en het College onder verwijzing naar de vergunningsaanvraag en het bestreden besluit niet 
geslaagd. Noch uit de vergunningsaanvraag, noch uit het bestreden besluit, en noch uit énig ander (kenbaar) 
document volgt dat VES heeft aangetoond dat het niet aanleggen van 44,4 parkeerplaatsen niet een 
onevenredige aantasting van het belang dat wordt gediend met de norm tot gevolg heeft. Dat VES zulks niet 
heeft aangetoond, is onder verwijzing naar het mobiliteitsplan en het bestreden besluit ook verklaarbaar, nu 
telkens is uitgegaan van de onjuiste aanname dat de parkeerbehoefte als gevolg van de vergunningsaanvraag 
nagenoeg nul zou zijn. Het effect van het niet aanleggen van nagenoeg nul parkeerplaatsen zal inderdaad 
geen onevenredige aantasting opleveren van het belang dat wordt gediend met de parkeernormen; het effect 
van het niet aanleggen van ruim 44 parkeerplaatsen evident wel.  

2.51 De Bewoners concluderen dat het College ten onrechte de strijdigheid met het Facetplan parkeren wegneemt 
met een omgevingsvergunning planologisch strijdig gebruik. Het Facetplan parkeren biedt hiervoor geen in 
deze casus toepasbare binnenplanse afwijkingsmogelijkheid, en voor zover het Facetplan parkeren die 
mogelijkheid al wel zou bieden, is niet voldaan aan de daarvoor geldende voorwaarden. Bovendien is de 
beslissing van het College om hieraan medewerking te verlenen, gebrekkig - zelfs zeer gebrekkig - 
onderbouwd. De weinige onderzoeken die voor de Bewoners kenbaar zijn, zijn veelal gebaseerd op aannames 
en subjectieve stellingen; de Bewoners hebben althans mobiliteitsplan bijzonder weinig objectieve feiten en 
omstandigheden aangetroffen. Het bestreden besluit ligt ook om deze reden voor vernietiging gereed.  

 Met het bestreden besluit wordt ten onrechte niet voldaan aan de aanhaakplicht in het kader van de Wet 
natuurbescherming 

 In het schoolgebouw zijn meerdere beschermde diersoorten gehuisvest 

2.52 In het HBS-rapport van 3 december 2020 is opgenomen dat in het schoolgebouw (ten minste) twee 
beschermde diersoorten gehuisvest zijn, namelijk gierzwaluwen (‘apus apus’) en gewone dwergvleermuizen 
(‘pipistrellus pipistrellus’): 

Zwaluwen & vleermuizen 
Zomers vliegen tientallen gierzwaluwen rond de hbs. Ze nestelen onder de dakrand. Ook 
dwergvleermuizen hebben vermoedelijk verblijfplaatsen onder het dak. Buurtbewoners zijn 
bezorgd dat er tijdens werkzaamheden onvoldoende aandacht is voor de dieren. Buurtbewoners 
hebben daarover contact gehad met stadsecoloog, Vogelwerkgroep Arnhem en 
Vleermuiswerkgroep Gelderland. Omdat het twee beschermde diersoorten betreft, is de eigenaar 
wettelijk verplicht om hier zorgvuldig mee om te gaan. Zo is onderzoek noodzakelijk en mogen 
openingen alléén met ontheffing en compensatie elders afgesloten worden. Eigenaar Roland 
Verheij meldt dat hij een korte lijn heeft met de stadsecoloog en regelmatig met hem overlegt. Ik 
heb hier verder geen onderzoek naar gedaan.  70

 Aangezien deze informatie in het HBS-rapport is opgenomen, dat is opgesteld in opdracht van het College, is 
het College ermee bekend dat in het schoolgebouw ten minste twee beschermde diersoorten gehuisvest zijn. 

2.53 Het College is hiermee overigens al langere tijd bekend, zoals volgt uit correspondentie die tussen (enkele 
van) de Bewoners en een ambtenaar namens het College gevoerd is in september 2020 (bijlage 17). Het 
College geeft in deze correspondentie aan dat er inderdaad gierzwaluwnesten zijn aangetroffen in het 
schoolgebouw en dat in de directe omgeving de gewone dwergvleermuis aanwezig is. Het College geeft ook 
aan dat de gierzwaluw en de gewone dwergvleermuis beschermde diersoorten zijn.  

2.54 Inderdaad is de gierzwaluw (‘apus apus’) als beschermde diersoort benoemd in de Vogelrichtlijn. Op grond 
van artikel 3.1 lid 1 en lid 4 Wet natuurbescherming (hierna: ‘Wnb’) is het niet toegestaan deze vogels te doden, 
vangen of zelfs maar te storen.  

 Mutatis mutandis hetzelfde geldt voor de gewone dwergvleermuis (‘pipistrellus pipistrellus’) op basis van de 
Habitatrichtlijn. In de Habitatrichtlijn staat vermeld dat alle soorten microchiroptera, alle (kleinere) 
vleermuizen, onder de bescherming van deze richtlijn vallen. Op grond van artikel 3.5 lid 1 en lid 4 Wnb is het 

 Bijlage 14, p. 13.70

Pagina  van 22 25



verboden om de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze dieren te verstoren, of deze dieren te 
vangen of te doden. 

2.55 Bij een bouwplan zoals waarin wordt voorzien met de vergunningsaanvraag - de permanente verbouwing van 
een schoolgebouw naar (circa) 74 onzelfstandige woonruimen - is het uitgesloten dat de (ver)bouw-
werkzaamheden de beschermde dieren niet zullen storen en/of de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen 
van deze dieren niet aangetast of verstoord zullen worden.  

 In ieder geval is het niet ten minste aannemelijk dat van dergelijke verstoring(en) en/of aantasting(en) geen 
sprake zal zijn. Het is een feit van algemene bekendheid dat (ver)bouwwerkzaamheden samengaan met een 
bepaalde geluids-, licht- en trillingsproductie als gevolg van een grotere aanloop van personen, maar vooral 
als gevolg van de betreffende werkzaamheden zelf. Daarnaast is mogelijk sprake van geurproductie vanwege 
lijmen of verf. Kortom, bij een ingrijpende verbouwing als die waarbij een schoolgebouw wordt omgebouwd 
naar (circa) 74 onzelfstandige woonruimten, is het uitgesloten dat beschermde dieren niet worden aangetast 
in hun leef- en/of foerageergebied. De Afdeling heeft dit overigens ook reeds meermaals onderkend in een 
aantal uitspraken.  71

2.56 In gevallen waar sprake is van een dergelijke verstoring van beschermde diersoorten en de plaatsen waar 
deze rusten of voortplanten, is voor de verstorende bouw- en gebruiksactiviteiten naast de 
omgevingsvergunningen voor bouwen en planologisch strijdig gebruik tevens een ontheffing als bedoeld in 
artikel 3.3 lid 1 en 3.8 lid 1 Wnb noodzakelijk. Naast de omgevingsvergunningen die worden aangevraagd bij 
het College, dient dus een ontheffing als in de Wnb te worden aangevraagd bij Gedeputeerde Staten. Indien 
tegelijkertijd met het aanvragen van de omgevingsvergunningen als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a en 
onder c Wabo een omgevingsvergunning wordt aangevraagd als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder i Wabo jo. 
artikel 2.2aa Besluit omgevingsrecht, dan haakt deze ontheffing uit de Wnb aan bij de aanvraag 
omgevingsvergunningen, en dient het College ook hierover te oordelen.  Dit staat bekend als de 72

aanhaakplicht.  Het College heeft dan echter wel een verklaring van geen bedenkingen nodig van, in de 73

meeste gevallen, Gedeputeerde Staten. 

2.57 In de situatie van het schoolgebouw is sprake van een aanvraag voor de verlening van omgevings-
vergunningen voor de activiteiten bouwen en planologisch strijdig gebruik. Daarnaast is kennelijk - voor 
zover de Bewoners dat hebben kunnen afleiden uit het bestreden besluit - géén sprake van een aanvraag tot 
ontheffing bij Gedeputeerde Staten. Tegelijkertijd is er bij de gemeente kennis omtrent beschermde 
diersoorten in het schoolgebouw. In dergelijke situaties is het aan het College als bevoegd orgaan om een 
zorgvuldig en gedegen onderzoek te doen naar mogelijke gevolgen voor beschermde flora en fauna uit de 
Wnb. Wanneer op voorhand niet kan worden uitgesloten dat de activiteit waarvoor de vergunning is 
aangevraagd ook een verboden handeling als bedoeld in bijvoorbeeld artikel 3.1 en/of 3.5 Wnb inhoudt, moet 
het College dit toetsen. Indien hij dit niet doet, zal de verleende omgevingsvergunning gebrekkig zijn wegens 
een zorgvuldigheidsbeginsel.  

2.58 Een dergelijk onderzoek dient zorgvuldig plaats te vinden. Allereerst zal er een inventarisering moeten 
plaatsvinden op een moment dat representatief is voor de te onderzoeken diersoort, om vast te stellen of er 
enige kans is dat een beschermde diersoort redelijkerwijs aanwezig is. Dit onderzoek dient tevens te worden 
gedaan door deskundige onderzoekers. Indien de aanwezigheid bij dit onderzoek niet kan worden uitgesloten, 
zal er een nader en uitvoerig onderzoek naar de aanwezigheid moeten plaatsvinden. Het enkele raadplegen 
van, bijvoorbeeld, een stadsecoloog is apert onvoldoende zorgvuldig om de conclusie, dat er géén sprake is 
van de schending van artikelen 3.1 en/of 3.5 Wnb, te dragen. De aanwezigheid van bijvoorbeeld vleermuizen 
dient te worden vastgesteld volgens een specifiek daarvoor opgesteld protocol. Dit is het Vleermuisprotocol 
2021, dat is opgesteld door diverse deskundigen en jaarlijks wordt geactualiseerd. Met dit protocol kan de 
aanwezigheid van diverse soorten vleermuizen worden vastgesteld. Hiervoor zal een onderzoek met de 
looptijd van, ongeveer, één kalenderjaar moeten plaatsvinden.  

 Zie bijvoorbeeld: ABRvS 26 juni 2013, ECLI:NL:RVS:2013:57.71

 ABRvS 26 juni 2013, ECLI:NL:RVS:2013:57.72

 Ibid.73
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2.59 Ten aanzien van de gierzwaluw zal ook een zorgvuldig onderzoek moeten plaatsvinden. Dit dient plaats te 
vinden door een deskundige met aantonbare ervaring in het inventariseren van gierzwaluwen, omdat dit, 
volgens de documentatie van BIJ12 (bijlage 18), één van de meest lastig te inventariseren stadsvogels is.  

2.60 Indachtig het vermelde hiervoor onder de punten 2.52 en 2.53 - de bij het College aanwezige wetenschap 
over de aanwezigheid van beschermde diersoorten - is een inventarisonderzoek niet meer nodig. Er dient een 
uitvoerig onderzoek plaats te vinden naar de aanwezigheid van onder meer vleermuizen en gierzwaluwen.  

 Dit onderzoek heeft het College - althans voor zover aan de Bewoners kenbaar - vooralsnog niet verricht. Als 
gevolg hiervan is het bestreden besluit in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel. Er is geen uitvoering 
gegeven aan de volledigheidstoets die het College had behoren aan te leggen met de voorhanden kennis.  

2.61 Daarnaast en tot slot merken de Bewoners op dat er geen sprake is van een ontkoppelde ontheffing als 
bedoeld in de Wnb. Er zijn geen aanvragen voor een ontheffing op grond van de Wnb bekendgemaakt in het 
Provinciaal blad, althans niet voor zover aan de Bewoners bekend, en hiervan volgt evenmin uit het bestreden 
besluit. Er had dus, anders dan het College in het bestreden besluit voorhoudt , vanwege de (mogelijke) 74

aantasting zoals bedoeld in de artikelen 3.1 en/of 3.5 Wnb, een beoordeling ter zake de gevolgen voor flora en 
fauna moeten worden gemaakt door het College. Nu het College dit heeft nagelaten, is sprake van een 
zorgvuldigheidsgebrek ten aanzien van de verleende vergunningen. Dit gebrek kan slechts worden verholpen 
door een extensief, zorgvuldig en bovenal deugdelijk onderzoek naar de aanwezigheid van gierzwaluwen, 
vleermuizen en andere beschermde fauna. Het bestreden besluit ligt ook om deze reden voor vernietiging 
gereed.  

3. CONCLUSIE 

3.1 De Bewoners concluderen dat het College de vergunningsaanvraag in het bestreden besluit ten onrechte niet 
getoetst heeft aan het Facetplan woningsplitsing en verkamering, en ten onrechte niet onderkend heeft dat 
de vergunningsaanvraag van VES in strijd met het Facetplan woningsplitsing en verkamering is. De 
strijdigheid c.q. strijdigheden met het Facetplan woningsplitsing en verkamering kunnen, in het voorkomende 
geval het College dat al zou willen, ook niet worden weggenomen wegens strijdigheid met de voorwaarden 
voor binnenplanse afwijking en strijdigheid met een goede ruimtelijke ordening.  

3.2 De Bewoners concluderen voorts dat het College de vergunningsaanvraag in het bestreden besluit ten 
onrechte niet in strijd heeft beoordeeld met het Bestemmingsplan Spijkerkwartier - Boulevardkwartier - 
Spoorhoek. Ook de strijdigheid c.q. strijdigheden met het Bestemmingsplan Spijkerkwartier - 
Boulevardkwartier - Spoorhoek kunnen, in het voorkomende geval het College dat al zou willen, wegens strijd 
met een goede ruimtelijke ordening niet worden weggenomen. 

3.3 De Bewoners concluderen verder dat het College weliswaar terecht de vergunningsaanvraag in het bestreden 
besluit in strijd met het Facetplan parkeren heeft beoordeeld, maar dat het College ten onrechte meent deze 
strijdigheid c.q. strijdigheden weg te kunnen nemen met een omgevingsvergunning voor planologisch strijdig 
gebruik. De visie van het College is op meerdere punten ten onrechte niet onderbouwd in het bestreden 
besluit met (voor de Bewoners kenbare) documenten, het Facetplan parkeren biedt voor de 
vergunningsaanvraag geen binnenplanse afwijkingsmogelijkheid, althans aan de hiervoor geldende 
voorwaarden wordt niet voldaan, en de vergunningsaanvraag is in strijd met een goede ruimtelijke ordening.  

3.4 De Bewoners concluderen tot slot dat met het bestreden besluit ten onrechte niet wordt voldaan aan de 
aanhaakplicht in het kader van de Wet natuurbescherming.  

MET VERZOEK: 

- het beroep van de Bewoners gegrond te verklaren, althans gedeeltelijk gegrond te verklaren; 

- het bestreden besluit te vernietigen, althans gedeeltelijk te vernietigen; 
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- te bepalen dat het bestreden besluit (gedeeltelijk) vernietigd wordt wegens een aan het College te wijten 
onrechtmatigheid; 

- het College te veroordelen in een kostenvergoeding in verband met deze beroepsprocedure, gebaseerd op artikel 
8:75 Awb en het Besluit proceskosten bestuursrecht; 

- te bepalen dat het door de Bewoners betaalde griffierecht voor de beroepsprocedure op de voet van artikel 8:74 Awb 
aan hem wordt terugbetaald, althans het College te veroordelen in een vergoeding van deze kosten. 

Gemachtigde, 

B.W.M. van Hoof 
advocaat 
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