
 ***KOPREGEL***  Geweigerde omgevingsvergunningen uitgebreide procedure 
Burgemeester en wethouders van Berkelland hebben voor de volgende projecten 
vergunning geweigerd.  
 
Eibergen 
Hondevoort nabij nummer 1c, Bouw van en woning ,  ID-code: NL.IMRO.1859.OV.EBG. 
2021.0027.0100 
 
 
Inzage 
Deze vergunningen liggen ter inzage van 21 oktober 2021 tot en met 2 december 2021 in 
de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. 
Bij de adressen met een ID-code kunt u de vergunning ook inzien op 
www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.gemeenteberkelland.nl onder ‘ruimtelijke plannen’. 
 
 
Beroep 
Het instellen van beroep is mogelijk van 22 oktober 2021 tot en met 2 december 2021  
voor belanghebbenden die tijdig zienswijzen indienden tegen de ontwerpvergunning en 
voor belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn 
geweest. Tegen de gewijzigde vastgestelde onderdelen van het besluit kan elke 
belanghebbende beroep instellen. U kunt uw beroepschrift sturen naar de rechtbank 
Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem.  
2021. U kunt uw beroepschrift sturen naar de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, 
Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem.  
 
Voorlopige voorziening 
Als u in beroep gaat blijft het besluit geldig totdat de rechter over uw beroep heeft beslist. 
Misschien kunt u de beslissing in beroep niet afwachten. U kunt dan bij de rechtbank 
vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan alleen als u al in beroep bent gegaan. U 
kunt uw verzoek sturen naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, 
Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Let er op dat u een kopie van 
het beroepschrift meestuurt. Voor dit verzoek moet u griffierecht betalen. U krijgt hierover 
een brief van de rechtbank.  
 
U kunt ook digitaal uw beroep of voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank  
Dit kunt u doen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.  
Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden 
vindt u op deze website. 
 
 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.gemeenteberkelland.nl/
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht


gemeente Berkelland 

WEIGERING 
UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNING 

Project : Het bouwen van een vrijstaande woning 
Locatie : Hondevoort nabij nr. 1 c in Eibergen (kadastrale gegevens: gemeente Eibergen, 

sectie K en nummer 1609) 
Nummer 91733 
Verzonden 

OKT 2021  

Besluit 
Gelet op artikel 2.1, 2.2 en paragraaf 2.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
besluiten wij de, door de heer G.J. Grooters, wonende op het adres Haaksbergseweg 2 in Eibergen 
aangevraagde omgevingsvergunning voor het het bouwen van een vrijstaande woning aan de 
Hondevoort, nabij nummer 1c in Eibergen te weigeren voor de activiteiten: 

- "het handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening" (Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c). 
- "bouwen" (Wabo artikel 2.1 lid 1 onder a). 

Bijlagen 
Onderdeel van dit weigeringsbeslu it zijn uw aanvraag om een omgevingsvergunning inclusief de 
tekeningen en andere bijlagen. Deze documenten zijn gestempeld en digitaal aan u toegezonden. 

Procedure 
Ingekomen aanvraag 
U heeft via het omgevingsloket op 16 september 2020 een aanvraag gedaan voor de activiteiten "het 
handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening" en "bouwen" voor het bouwen van een vrijstaande 
woning. 

Publicatie ingekomen aanvraag 
VVij hebben de ontvangst van uw aanvraag op 30 september 2020 gepubliceerd in de bijlage 
"Berkelbericht" van het huis-aan-huisblad "Achterhoek Nieuws". Naar aanleiding van deze kennisgeving 
zijn due reacties binnengekomen. Deze reacties zijn van: 

1) De bewoners van Hondevoort 5b in Eibergen, binnengekomen op 13 oktober 2020. 
Samengevat: Er wordt in de aanvraag niet gesproken over de inpassing ten opzichte van omliggende 
bebouwing. Zichthinder op een niet fraaie schutting en op een te bouwen woning in ons gezichtveld en te 
verwachten geluidsoverlast. Wij hechten aan behoud van natuur en groen. De zienswijze kan ook 
wegnomen worden door de aanleg en instandhouding van een houtsingel van 10 meter breed in de voile 
lengte van onze erfgrens. 

2) De bewoners van Hondevoort 5a in Eibergen, binnengekomen op 13 oktober 2020. 
Samengevat: Op zo'n korte sfstand van ons woonhuis gaan wij ongetwijfeld overlast ervaren van 
bedoelde woning. Hoewel het bos al grotendeels gekapt werd om woningbouw mogelijk te maken, 
zouden we graag zien dat voor vervangend groen gezorgd gaat worden. Nu al ervaren wij meer 
geluidshinder uit de wijk aan de andere kant van de Pollegotte. VVij hopen dat u ook deze keer zult 
besluiten de bouw op deze locatie niet toe te staan. 

3) De bewoner van het pand Hondevoort 1 in Eibergen, binnengekomen op 20 oktober 2020. 
Samengevat: Het verbaast ons dat er wederom een aanvraag is ingediend voor het bouwen van een 
vrijstaande woning terwijI er een brief is uitgegaan, ook naar 6 andere buurtbewoners om de aanvraag te 
stoppen. Deze woning komt te dicht op onze bed rijfspanden en wij worden daardoor in de toekomst in 
onze bedrijfsvoering belemmerd. Het toegangsweggetje wat ontsluiting is voor huisnr. 1 c moet ook 
worden gebruikt voor huisnummer lc. Dit geeft meer verkeer en het weggetje loopt op slechts 1,5 meter 
voorbij ons kamerraam. Dit geeft een aantasting voor ons woongenot en het verblijf in onze tuin. 
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De woning past totaal niet in in de groene omgeving en zorgt voor verdere verharding van ons 
aardoppervlak en voorkomt daardoor ook infiltratie van regenwater. 

Ad 1 t/m 3) Een voorwaarde voor het toepassen van de grote afwijking is dat het project niet in strijd mag 
zijn met een goede ruimtelijke onderbouwing. Een onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing is de 
afweging of het plan voldoet aan het gemeentelijke woonbeleid. 
Het bouwplan voldoet naar onze mening niet aan het gemeentelijk woonbeleid. In de overwegingen van 
dit weigeringsbesluit gaan wij daar nader op in. Gelet hierop, gaan wij niet verder in op de zienswijzen. 

Bevoegd gezag 
Op basis van de door u ingediende gegevens blijkt dat wij bevoegd zijn om een beslissing te nemen over 
uw aanvraag (hoofdstuk 3 Besluit omgevingsrecht). 

Uitgebreide procedure 
Uw aanvraag voldoet niet aan het bestemmingsplan "Eibergen, Woongebieden 2011". Uw aanvraag 
geldt als een verzoek om een grote buitenplanse afwijking als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 
3° van de Wabo. De voorbereiding tot het nemen van een besluit hebben wij daarom uitgevoerd volgens 
de uitgebreide procedure (§3.3Wabo). Op 7 oktober 2020 hebben wij u schriftelijk op de hoogte gebracht 
dat voor uw aanvraag een uitgebreide procedure van toepassing is. 

Ter inzage legging ontwerpbesluit 
Van 15 april 2021 tot en met 26 mei 2021 heeft een ontwerp van dit weigeringsbesluit ter inzage gelegen 
en is een ieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen (art. 3.10 Wabo / afd. 
3.4 Awb). De Mul Zegger Advocaten en Notarissen in Twello heeft namens u zienswijzen ingediend. 
Daarnaast hebben wij ook zienswijzen ontvangen van de bewoners van Mallumse Molenweg nummer 9 
in Eibergen, de bewoners van Mallumse Molenweg 11 in Eibergen en de Bewoners van Polbrug 3 in 
Eibergen. Onder de kop "Overweging", "3. Zienswijzen" wordt voor een samenvatting van de zienswijzen, 
de inhoudelijke beoordeling en de overweging verwezen naar de zienswijzenota "Weigering 
Omgevingsvergunning Hondevoort, naast nummer 1c" in Eibergen. Deze zienswijzenota is onderdeel 
van dit besluit. 

Beroep en/of voorlopige voorziening 
Op de laatste bladzijde, na de handtekening onder dit besluit, leest u hoe u in beroep kunt gaan tegen dit 
besluit. 

Overvvegingen 
Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag: 

1. Bestemmingsplan 
Het perceel waarop u wilt bouwen ligt in het bestemmingsplan "Eibergen, Woongebieden 2011". Volgens 
het bestemmingsplan heeft het perceel de bestemming "erf bij Wonen". 

Op het adres Hondevoort 1c staat, binnen het daarvoor bestemde bouwvlak, de bestaande woning. De 
nieuwe vrijstaande woning wordt op het erf van de woning Hondevoort 1c, buiten het bouwvlak, 
gebouwd. Dit is in strijd met artikel 22.2.1.a. Dit artikel bepaalt, dat een woning (een hoofdgebouw) 
binnen een bouwvlak moeten worden gebouwd. 

Uw aanvraag voldoet niet aan het geldende bestemmingsplan 

Een aanvraag die in strijd is met het bestemmingsplan geldt tevens als verzoek om het bouwwerk te 
gebruiken/realiseren in strijd met het bestemmingsplan (artikel 2.11, lid 2 Wabo). Dit verzoek hebben wij 
als volgt beoordeeld. 
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Een binnenplanse afwijking van het bestemmingsplan kunnen w'ij niet toepassen 
(artikel 2.12, lid 1 sub a onder 1 Wabo) 
In het bestemmingsplan zijn geen andere afwijkingsmogelijkheden op genomen die wij kunnen 
toepassen om aan uw bouwplan mee te werken. Uw aanvraag blijft daarom in strijd met het geldende 
bestemmingsplan. 

Een kleine (buitenplanse) afwijking van het bestemmingsplan kunnen wij niet toepassen 
(artikel 2.12, lid 1 sub a onder 2 van de Wabo) 
Artikel 4, bijlage II behorende bij het Besluit omgevingsrecht biedt geen mogelijkheid om aan uw plan 
medewerking te verlenen. Uw aanvraag blijft daarom in strijd met het geldende bestemmingsplan. 

Een grote afwijking van het bestemmingsplan passen wij niet toe 
(artikel 2.12, lid 1 sub a onder 3 Wabo) 
Aan uw bouwplan voor het bouwen van een vrijstaande waning buiten het bouwvlak kunnen wij alleen 
meewerken door het toepassen van een afwijking van het geldende bestemmingsplan zoals bedoeld in 
artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° van de Wabo. Het gaat hierbij om een bevoegdheid en niet om 
een verplichting. 

Goede ruimtelijke onderbouwing 
Een voorwaarde voor het toepassen van een grate afwijking is dat het project niet in strijd nnag zijn met 
een goede ruimtelijke onderbouwing. Een onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing is de afweging of 
het plan voldoet aan het gemeentelijke woonbeleid. 

Door aanvrager is een ruimtelijke onderbouwing ingediend (versie september 2020). 
In de door aanvrager ingediende ruimtelijke onderbouwing wordt ingegaan op het gemeentelijke 
woonbeleid. Zie hiervoor de hoofdstukken 4.3 en 4.4 van de ruimtelijke onderbouwing. 
In deze ruimtelijke onderbouwing wordt door aanvrager geconcludeerd dat het bouwplan past in het 
woonbeleid. Wij bestrijden dat het bouwplan past in het woonbeleid. Onze weerlegging staat in het 
vervolg van ons besluit, onder ̀ Woonbeleid'. 

Woonbeleid 
Het woonbeleid zoals geldend op het moment van besluitvorming op uw aanvraag omgevings-

 

vergunning betreft: 
• Kwalitatieve toetsingscriteria voor woningbouw in de Achterhoek (op 17 december 2019 

vastgesteld door de provincie Gelderland). 
• Kwalitatieve toetsingscriteria voor woningbouw in Berkelland (op 12 november 2019 vastgesteld 

door de raad van Berkelland). 
• Thuis in Berkelland, woonvisie gemeente Berkelland 2020-2025, vastgesteld door de raad op 

26 mei 2020. 
• Ruimte extra woningbouw per kern 2021, vastgesteld op 11 november 2020 door het college van 

de gemeente Berkelland. 

De kwalitatieve toetsingscriteria geven een concreet beeld aan welke criteria woningbouwplannen 
moeten voldoen. 

a. De behoefte is aangetoond. De basis hiervoor is de jaarlijkse woonmonitor, waarin per kern de 
mismatch is benoemd (kwalitatief en richting voor het aantal). Op basis hiervan wordt jaarlijks de 
ruimte voor extra woningbouw per kern vastgesteld. 

b. Voorrang voor transformatie van leegstaand vastgoed. Prioriteit winkelcentra, invalswegen, 
cultuurhistorisch vastgoed. 

c. lnbreiding gaat voor uitbreiding. 
d. Realisatietermijn van 3 jaar na het onherroepelijk warden van de omgevingsvergunning. 
e. Bouwlocaties 'op voorraad', waaronder enkele kavels 
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Beoordeling van de aangevraagde waning op basis van het vastgestelde woonbeleid. 
Ad a. Behoefte. 
In Eibergen is op basis van de behoefte ruimte voor 175 extra woningen. De richtinggevende opgave is 
80 koopwoningen en kavels, 85 huurwoningen (inclusief zorg) en 10 Tiny houses. 

• Er is bij aanvrager sprake van een individuele behoefte am een vrijstaande waning te realiseren 
op een specifieke locatie op het (achter-) erf van de bestaande waning van de ouders. 
In de Ruimte voor extra woningbouw per kern' is opgenomen dat we kansen willen benutten am 
jongeren en gezinnen vast te houden en aan te trekken. Vertrekpunt is daarom ook ruimte te 
geven aan individuele behoeften, als wordt voldaan aan het versterken van de ruimtelijke 
kwaliteit. Van het versterken van ruimtelijke kwaliteit is hier geen sprake. 

• Qua woonmilieu houden we voor jongeren en gezinnen vast aan kwaliteit: goede plattegronden, 
voldoende parkeergelegenheid, ruimte voor groen en niet teveel verdichten. 

• In- en uitbreidingslocaties warden hierop beoordeeld. Om deze redenen zijn we terughoudend 
met het toevoegen van woningen in tuinen en achterterreinen. 

• De strategie is daarnaast oak gericht op het bevorderen van doorstroming. Aanvrager woont nu 
in de dienstwoning boven het garagebedrijf Grooters. Het verwezenlijken van het aangevraagde 
bouwplan geeft niet de gewenste doorstroming. De waning die achterblijft is een bedrijfswoning 
en is hiermee niet vrij beschikbaar voor reguliere woningzoekenden. 

Ad b. Transformatie. 
De woningbouwopgave wordt bij voorrang ingevuld op transformatielocaties waar panden leegstaan, 
ongewenste bedrijvigheid is of een gebied verloedert. Dit geldt zeker voor leegstaande panden in de 
winkelgebieden en aanloopstraten. Ze liggen op cruciale locaties, die sterk de aantrekkingskracht van 
onze dorpen bepalen. Hiervan is bij dit plan geen sprake. 
De door aanvrager aangevraagde bouwlocatie is geen locatie waar een ruimtelijk knelpunt wordt 
opgelost 

Ad c. Inbreiding gaat voor uitbreiding. 
Het door aanvrager bedoelde en te bebouwen erf is een inbreidingslocatie. Inbreiding gaat voor 
uitbreiding, maar niet tot elke prijs. 
Behoud van groen, ruimte, beperken hittestress en opslag van regenwater is belangrijk am een 
aantrekkelijk woonmilieu te behouden. Het bebouwen van tuinen doet afbreuk aan dit doel. In deze 
situatie wordt geen ruimtelijk knelpunt opgelost. 

Ad d en e zijn niet relevant voor deze beoordeling. 

2. Zienswijzen 
Zoals al weergeven onder de kop "procedure" heeft het ontwerp van dit besluit van 15 april 2021 t/m 
26 mei 2021 ter inzage gelegen. Belanghebbenden zijn daarbij in de gelegenheid gesteld cm zienswijzen 
naar voren te brengen (art. 3.10 Wabo / afd. 3.4 Awb). Van die gelegenheid is door De Mul Zegger 
Advocaten en Notarissen in Twello, namens u gebruik gemaakt. Daarnaast hebben wij oak zienswijzen 
ontvangen van de bewoners van Mallumse Molenweg nr. 9 in Eibergen, de bewoners van Mallumse 
Molenweg 11 in Eibergen en de Bewoners van Polbrug 3 in Eibergen. 

Afweging ingediende zienswijzen 
Voor de inhoudelijke afweging van de zienswijzen verwijzen wij naar de zienswijzenota "Weigering 
omgevingsvergunning Hondevoort naast nr 1c in Eibergen". In de zienswijzenota is oak een afweging 
opgenomen op de door De Mul Zegger advocaten en Notarissen in Twello namens u gegeven reactie op 
de zienswijzen. 

De zienswijzen geven ons geen aanleiding am tot een ander besluit te komen dan zoals oak al verwoord 
in het ontwerp besluit. 

Zoals al eerder aangegeven, de zienswijzenota maakt onderdeel uit van dit besluit. 
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3. Conclusie 
Samenggevat concluderen wij dat uw plan is in strijd met het gemeentelijke woonbeleid en de 
zienswijzen geen aanleiding geven om tot een ander standpunt te komen dan zoals eerder verwoord in 
het "Ontwerp weigeringsbesluit van 30 maart 2021" om de vergunning te weigeren. 

Borculo, 12 oktober 2021, 

U kunt in beroep gaan als u het niet eens bent met dit besluit 
U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze zes weken gaan een dag na het versturen van dit besluit in. Uw 
beroep (brief) stuurt u naar de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM 
Arnhem. 

In uw beroep moet altijd het volgende staan: 
• uw naam en adres; 
• de datum waarop u uw beroep verstuurt; 
• het besluit waartegen u in beroep gaat; 
• de reden waarom u in beroep gaat; 
• uw handtekening. 

U moet een kopie van dit besluit meesturen. 

Kunt u de beslissing op uw beroep niet afwachten? 
Dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kan alleen als u oak beroep 
heeft ingesteld. U moet hierbij aannemelijk maken dat het uitvoeren van dit besluit ernstige gevolgen 
voor u heeft en u een spoedeisend belang heeft bij de voorlopige voorziening. De voorzieningenrechter 
beslist of met de uitvoering van het besluit moet worden gewacht. 
U stuurt uw verzoek om een voorlopige voorziening naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank 
Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Let erop dat u een kopie van uw beroep meestuurt. 

Griffierecht/digitaal beroep 
U moet griffierecht betalen als u in beroep gaat en bij het instellen van een verzoek om voorlopige 
voorziening. 
U kunt oak digitaal uw beroep of verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DiGiD nodig. 
Op de website https://w/w.rechtspraak.n1 vindt u meer informatie. 
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