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Vrijdag afwezig

Geachte heer, mevrouw,

De heer H.N.P. Bakker, Verlaatsweg 46, 1643 LX in SPIERDIJK, vroeg ons om juridische hulp.

Cliënt is het niet eens met de ontwerp- omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning 
en herstellen van de gevel van naastgelegen woning op het perceel aan de Verlaatsweg 47 te 
Spierdijk.
De woning aan de Verlaatsweg 47 betreft een twee-onder- een- kapwoning, waarvan de woning van 
dient de tweede woning onder de kap is. Tussen de woning aan de Verlaatsweg 47 en de woning van 
cliënt bevindt zich een gemeenschappelijke woningscheidingsmuur. Dit plan heeft voor cliënt nadelige 
gevolgen. Hieronder licht ik dit nader toe.

Voorgeschiedenis
De betreffende twee- onder- een- kapwoning is in oorsprong een pand van minimaal 60 en 80 jaar of 
nog ouder en zeer kwetsbaar voor de gewenste- en uit te voeren bouwwerkzaamheden bij de woning 
van cliënt. Er is ondanks de tomeloze inzet van de kant van cliënt geen Vaststellingsovereenkomst 
tot stand gebracht in eindeloze overlegsituaties hierover. Daarin zouden veel redelijke kwaliteitseisen, 
bouwkundige zaken en afspraken voor de uitvoering vastgelegd kunnen worden om tot het vereiste 
resultaat voor een normale kwaliteit en verantwoorde uitvoering van alle werkzaamheden het werk 
betreffende te komen. Ook zullen er nog wijzigingen in de erfgrenzen ontstaan indien de bedoelde 
bouw- en sloopplannen zouden doorgaan waarover niets is geregeld.
Dit kan natuurlijk niet doorgaan zonder dat daar vooraf harde- en schriftelijke afspraken over zijn 
vast gelegd. (VSO)
Er zijn gaande het traject heel veel zaken aan de orde geweest zowel juridisch- als bouwkundig.
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Maar ook sociaal die wegens een reeds lang verstoorde verstandhouding tussen de direct 
betrokkenen cliënt, de heer Bakker en vergunningaanvrager de heer Groot feitelijk een 
onvoorwaardelijke vastlegging van afspraken ( VSO ) vereist. Client heeft er alles aan gedaan om tot 
een informele oplossing te komen. Helaas is er geen schikking tot stand gekomen. Derhalve is cliënt 
genoodzaakt om alsnog een zienswijze in te dienen, zodat er alsnog gekeken kan worden naar een 
oplossing dan wel aanpassing van het plan.

De ontwerp- omgevingsvergunning is niet binnen een redelijk termijn gepubliceerd
Het ontwerpbesluit is in het gemeenteblad van 5 augustus 2021 gepubliceerd. De inzagetermijn was 
reeds op 17 juli 2021 aangevangen. Dit betekent dat de ontwerp-omgevingsvergunning 3 weken later 
is gepubliceerd.

In de aanvraag staan onjuistheden
1. Er is geen sprake van herstel van de gevel van de naastgelegen woning

De vergunningaanvrager heeft in de aanvraaggegevens aangegeven dat de gevel van de 
naastgelegen woning wordt hersteld. Hier kan echter geen sprake van zijn. De naastgelegen woning is 
van dient en betreft Verlaatsweg nr. 46. Na de sloop van de woning met nummer 47, blijft er slechts 
een bouwmuur over. Deze bouwmuur blijft intact. Dit is in de statische berekening van Anton 
constructie- en adviesbureau ,die als bijlage bij de stukken is gevoegd, bevestigd. Voor de bouwmuur 
komt een vrijstaande nieuwe gevel van metselwerk op een nieuw te maken betonfundering op 
heipalen. Om die reden kan onmogelijk staande worden gehouden dat met dit plan de gevel aan de 
woning van dient wordt hersteld. Door een vergunning te verlenen voor het herstel van de gevel van 
de woning van dient, wordt een vergunning verleend die niet wordt uitgevoerd en waar ook geen 
toestemming van dient voor verleend is. Dit dient dan ook tekstueel worden aangepast in de 
vergunning.

2. Op pagina 10 van de aanvraaggegevens staat onder 3 eventuele toelichting het volgende 
vermeld: "Na het slopen helft 2 onder 1 kapwoning wordt de woningscheidende wand 
voorzien van een nieuw gemetselde kopgevel. Hier moet volgens dient aan worden 
toegevoegd dat daarvoor een nieuwe betonfundering op heipalen voor gemaakt moet worden. 
En onder punt 4 staat een onduidelijke vermelding van Bijgebouw Verlaatsweg 46.

3. Op de detailtekening ( pagina 17 van de stukken) staat onder de tekening vermeld: Dt-01C 
met wijz. A vermeld.

Dat moet volgens dient wijz. C zijn met datum 22-09-2020. Volgens dient is er derhalve een 
onjuiste tekening ingediend.
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4. Op pagina 18 van de stukken staat Werkplan Slopen en VGM plan Datum 10-7-2019.
Dat moet volgens cliënt 30-09-2020 zijn. Volgens cliënt is een verouderd vervallen plan ingediend.

5. In de ruimtelijke onderbouwing onder punt 8.4 Participatie is ten onrechte aangegeven dat 
cliënt en de bewoners van nummer 47 een vaststellingsovereenkomst hebben opgesteld.

Dit is echter volstrekt onjuist. In de ruimtelijke onderbouwing wordt het volgende vermeld: "Er is 
veelvuldig overleg gevoerd met de bewoners van 46 en 50. De bewoners van 50 hebben zich akkoord 
verklaard met de ontwikkeling van het plan. Met de bewoner van 46 hebben de initiatiefnemers 
gezamenlijk een vaststellingsovereenkomst en een nota aanvullingen opgesteld, waarin onder andere 
afspraken t.a.v. sloop, herstel en erfgrens zijn vastgelegd."
Dat er geen afspraken zijn gemaakt blijkt ook uit de ingediende tekeningen en stukken. Onder punt 6 
ga ik hier nader op in.

6. Op pagina 124. Tekening B-01.
Client heeft de tekening wijz. F. met datum 23-09-2020 in zijn bezit. Op deze tekening staat de gevel 
getekend die in het geheel voorzien is van gevelsteen- metselwerk. Dit is reeds tijdens overleggen en 
besprekingen met vergunningaanvrager en de gemeente besproken en goedgekeurd. Client heeft 
destijds bewust geëist om een gevel voorzien van gevelsteen- metselwerk om die gevel onderhoudsvrij 
te maken en te houden.
Nu blijkt dat er bij de aanvraag van de vergunning een gewijzigde tekening is ingediend, namelijk een 
tekening met een wijziging G en een wijzigingsdatum 11-01 2021. Bij nader inzien is er nu op de top 
van die gevel een bekleding getekend. Het is voor dient niet duidelijk wat de reden van deze wijziging 
is. Het is evident dat cliënt vanwege de onderhoudsplicht absoluut niet akkoord gaat met deze 
bekleding. Immers, de gevel wordt/is later eigendom van dient, de heer Bakker van nr. 46.

Door de nieuwe gevel en de bijbehorende nieuwe betonbalkfundering ontstaat er een 
privaatrechtelijke belemmering
De komst van de nieuwe gevel en de bijbehorende nieuwe betonbalkfundering veroorzaakt een “ 
overbouwsituatie “ op het erf van de familie Groot (nummer 47) waardoor er een wijziging in de 
erfgrenzen ontstaat die Kadastraal, Notarieel en financieel volledig voor rekening van Groot zal 
komen. Hierover is verder niets vermeld maar dit zal mogelijk een privaatrechtelijke belemmering 
kunnen vormen, waardoor de vergunning alsnog niet uitgevoerd kan en mag worden.
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Bouwschade
De sloop- en bouwwerkzaamheden van de woning met nummer 47 kan schade toebrengen aan de 
naastgelegen woning en de vrijstaande garage op het erf van cliënt. Om die reden gaat cliënt de door 
de buurman ingeschakelde hoofdaannemer op voorhand aansprakelijk stellen voor eventuele schade, 
die als gevolg van de bouw en sloop zal ontstaan, alsmede zal hij verzoeken om een nulmeting (een 
opname van de woning voordat de werkzaamheden worden verricht). Deze aansprakelijkstelling wordt 
ook wel "bouwexploit” genoemd. Het causaal verband tussen de verbouwingswerkzaamheden en de 
schade is dan middels de nulmeting aannemelijk gemaakt. Dit betreft een privaatrechtelijke kwestie en 
staat los van deze procedure. Derhalve is dit punt dan ook alleen informatief van aard.

Verzoek
Cliënt vraagt u nogmaals om met hem naar aanleiding van deze zienswijze in gesprek te gaan om te 
kijken of zijn bezwaren alsnog informeel kunnen worden weggenomen.
Mocht er alsnog geen informele oplossing bereikt kunnen worden/ afspraken in een 
vaststellingsovereenkomst vastgelegd kunnen worden dan verzoekt hij u om de vergunning niet te 
verlenen en zijn zienswijze procedureel in behandeling te nemen.
Ook vraagt hij u rekening te houden met deze zienswijze en het bouwplan aan te passen.

Bel of mail mij gerust als u nog vragen hebt
U bereikt mij op maandag t/m donderdag via de klantenservice op telefoonnummer 088-4623700. 
Mailen kan naar klantenservice@achmearechtsbijstand.nl. Ons zaaknummer is R220153401. Wilt u dit 
nummer altijd noemen als u belt of mailt? Wij kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,

Mw. mr. M.A. Patandin 
Senior jurist
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