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Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke 
ordening zijn de voorgenomen 
werkzaamheden in strijd?

1

5? Bestemmingsplan 
r Beheersverordening 
[~ Exploitatieplan
f- Regels op grond van de provinciale verordening 
[~ Regels op grond van een AMvB 
E Regels van het voorbereidingsbesluit

,o lcxv\
ir-VU^ <^ioIQK

Beschrijf hoe en in welke mate de 
voorgenomen werkzaamheden 
in strijd zijn met de regels voor 
ruimtelijke ordening.

Beschrijf het huidige gebruik van 
de gronden of het bouwwerk.

KuAdea^c^uafrig 

ryqraAcl • )CWX\
■■ loonei J

./ic^Kppjo^A g. .op.ck- i <r.Beschrijf het beoogde gebruik van 
de gronden of het bouwwerk.

&.

Beschrijf de gevolgen van 
het beoogde gebruik voor de 
ruimtelijke ordening.

ÜOl/V CjOCOA
t/y^OOk^cWx

(?) Is het beoogde gebruik tijdelijk van 
aard?

5T Ja > Vul hieronder eerst in hoeveel hele jaren het beoogde 
gebruik duurt en vervolgens het aantal maanden (bijvoorbeeld: 
0 jaren en 6 maanden of 1 jaar en 3 maanden)

□ Nee

M ^qcu^Hoeveel hele jaren duurt het 
gebruik?

/ncxg^lc-lgtAHoeveel maanden duurt het 
gebruik?

Hebt u een rapport nodig waarin 
de archeologische waarde van het 
terrein dat zal worden verstoord in 
voldoende mate is vastgelegd?

Wordt er afgeweken van het 
exploitatieplan?

T Ja 
f* Nee

Ja
[~ Nee
OOLA IQQ/Wl Q^WlAiL lAOCX^
kc>q Jol/Ta Qpk^ixiUop

Geef aan waarom en de mate 
waarin wordt afgeweken van het 
exploitatieplan.
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Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening1

Is het beoogde gebruik tijdelijk van aard?
- Vul hieronder in hoelang het beoogde gebruik duurt.

Ocx- U '\CXOJ&.O
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Projectkosten
Wat zijn de geschatte kosten 
voor het totale project in euro's 
(exclusief BTW)?

o
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* Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
• Bijlage anders Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Pagina 1 van 1Aanvraagnummer:Datum:



Ja
Nee

r Ja
fZ. Nee

^ Ja 
r Nee

Als blijkt dat voor een van de 
onderdelen geen vergunning 
verleend kan worden, wilt u dan 
voor de overige onderdelen wel 
een vergunning ontvangen?

Geeft u toestemming om persoons- 
en adresgegevens van de 
aanvrager/melder en, indien van 
toepassing, de gemachtigde 
openbaar te maken?

Geeft u toestemming om de 
geschatte projectkosten / kosten 
van de werkzaamheden openbaar 
te maken?

Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld en dat ik weet dat er 
kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.

Handtekening aanvrager

Datum

Zijn de bijlagen bij deze aanvraag 
compleet

I* Ja
|~ Nee

De volgende bijlagen dien ik later
in

De volgende bijlagen dien ik niet in

Vul uw eventuele persoonlijke 
opmerkingen over uw aanvraag 
hier in.

Alleen Ie beantwoorden 
als de bijlagen nog niet 
compleet zijn

Alleen te beantwoorden 
als de bijlagen nog niet 
compleet zijn

Niet verplicht in te vullen 
indien u gemachtigde 
bent

Handtekening

Handtekening gemachtigde

Datum

Handtekening
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Terugsturen van de aanvraag

U kunt de aanvraag of melding inclusief bijbehorende bescheiden per post versturen naar 
onderstaand adres van het bevoegd gezag. Het e-mailadres is alleen bedoeld voor het stellen van 
vragen en niet voor het indienen van een aanvraag of aanvullende gegevens.

Bevoegd gezag omgevingsvergunning 
Naam:
Bezoekadres:

Gemeente Utrecht
<div>Meer informatie over bouwen, wonen en ondernemen
vindt u op onderstaand genoemde website.</div>
Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Vergunningen
Postbus 8406
3503 RK Utrecht
030-286 0000
MidOfficeMailimporterPRD@utrecht.nl 
www. utrecht, nl/baliebwo

Postadres:

Telefoonnummer:
Emailadres:
Website:
Contactpersoon:
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Interne Bedrijven 
Juridische Zaken

Gemeente Utrecht
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 
Bezoekadres: Stadsplateau 1, Utrecht 
Telefoon 030 - 286 10 96 Fax 030 - 286 1 0 22 
Www.utrecht.nl

Kids xpress BV 
T.a.v. mw.

Vleuten

Behandeld door Administratie Juridische Zaken Datum 7 augustus 201 5 

bl 5.1 370

Beslissing op Bezwaarschriften bl 5.1 398, 
bl 5.1 397, bl 5.1 370

Doorkiesnummer 286 1096 
E-mail 
Bijlage(n)

Ons kenmerk 
Onderwerp

Brïefnr: J1 5.611 533

1

- 7 AUG 2015
Uw kenmerk 
Uw brief van

Verzonden
Bij antwoord datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de beslissing op de bezwaarschriften, gericht tegen het besluit van 2 maart 
201 5, verzonden 4 maart 201 5, waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor het adres 
Stationsstraat 36 in Vleuten ten behoeve van het gebruik van de eerste verdieping van dat pand 
voor naschoolse opvang (HZ_WABO-l 5-03991).

Na kennisneming van het bezwaarschrift, het verslag van de hoorzitting en de overige stukken, 
hebben wij besloten het bestreden besluit (verbeterd) in stand te laten. De motivering hiervan treft 
u in de bijlage aan.

i

Deze beslissing op bezwaar is, met inachtneming van de artikelen 1 0:1 tot en met 1 0:1 2 Awb, 
namens ons in mandaat door het hoofd van Intern Bedrijf Juridische Zaken.

Binnen zes weken na de datum van verzending van deze beslissing op bezwaar staat schriftelijk 
beroep open bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (o.v.v. bodemzaken of 
voorlopige voorzieningen), Postbus 1 6005, 3500 DA Utrecht.

U dient er rekening mee te houden dat hiervoor griffierecht verschuldigd is.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Utrecht,
namens dozeh,

Hoofdintern BedrijTjuridische ZakenO
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BIJLAGE

MOTIVERING BESLISSING OP BEZWAAR
INZAKE OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET GEBRUIK VAN DE EERSTE VERDIEPING VAN HET PAND 

STATIONSSTRAAT 36 IN VLEUTEN VOOR NASCHOOLSE OPVANG

Bestreden besluit
De omgevingsvergunning voor het adres Stationsstraat 36 in Vleuten ten behoeve van het gebruik van 
de eerste verdieping van dat pand voor naschoolse opvang, met kenmerk HZ_WABO-1 5-03991, d.d. 2 
maart 201 5, verzonden 4 maart 201 5.

Bezwaarschrift
Tegen het bestreden besluit is door de volgende personen bezwaar ingesteld:

1. Fam.
2. Fam.
3. Fam.
4. Fam.
5. De heer
6. Mevrouw
7. Fam.
8. Mevrouw]
9. Fam.

VLEUTEN 
VLEUTEN 

VLEUTEN 
VLEUTEN 

VLEUTEN

Stationsstraat 
Stationsstraat 

Stationsstraat 
Stationsstraat 

Stationsstraat
Stationsstraat VLEUTEN

VLEUTENStationsstraat
en de heerl Stationsstraat VLEUTEN

Stationsstraat VLEUTEN

Ontvankelijkheid
Ingevolge artikel 8:1, eerste lid, in samenhang gelezen met artikel 7:1, eerste lid, van de 
Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) kan een belanghebbende bezwaar maken tegen een 
besluit. Alle bezwaarschriften zijn ontvangen binnen de door de Awb gestelde termijn van zes 
weken en voldoen ook voor het overige aan de eisen die de Awb daaraan stelt. Alle 
bezwaarmakers zijn woonachtig in de directe omgeving van het pand waarvoor de 
omgevingsvergunning is verleend, zodat zij aan te merken zijn als belanghebbende als bedoeld 
in artikel 1:2 van de Awb. Alle bezwaarmakers zijn dan ook ontvankelijk in hun bezwaar.

Juridisch kader
Ingevolge artikel 2.1 lid 1 sub c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is het 
verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk 
bestaat uit het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan.

Ingevolge artikel 2.1 2 lid 1 onder a onder 2° Wabo kan de omgevingsvergunning, voor zover de 
aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo, slechts 
worden verleend indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en, indien de 
activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, in de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen 
gevallen.

Ingevolge artikel 4 aanhef en lid 9 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) 
komt voor verlening van een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 
lid 1 onder c Wabo waarbij met toepassing van artikel 2.1 2 lid 1 onder a onder 2° Wabo van het 
bestemmingsplan wordt afgeweken, in aanmerking: het gebruiken van bouwwerken, eventueel in 
samenhang met bouwactiviteiten die de bebouwde oppervlakte of het bouwvolume niet 
vergroten, en van bij die bouwwerken aansluitend terrein.

5.1,2E 5.1,2E
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Feiten
Op 13 februari 2015 heeft mevrouw J, de Graaf van Kids Xpress BV een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning (HZ_WABO-l 5-03991) ingediend voor het adres Stationsstraat 36 te 
Vleuten. De aanvraag betreft het afwijken van het bestemmingsplan voor het gebruiken van de 
eerste verdieping van het pand voor naschoolse opvang.

Bij besluit van 2 maart 201 5 (verzonden 4 maart 201 5) is de omgevingsvergunning verleend. Tegen dit 
besluit richten zich de bezwaarschriften.

Bezwaren
De ingediende bezwaren vatten wij als volgt samen.

De uiteindelijke situatie in het pand zal anders zijn dan de aanvraag en de vergunning suggereren. 
Zo zal een andere onderneming de kinderopvang op de begane grond gaan exploiteren en zal het 
pand een schoonheids- annex massagesalon bevatten.

Er is geen behoefte aan extra kinderopvang in de omgeving.

De kinderopvang zal leiden tot extra parkeerdruk en -overlast in de omgeving, mede gelet op het 
bestaande tekort aan parkeerplaatsen in de straat. Ook zal de verkeersveiligheid verslechteren.

Er heeft geen goede belangenafweging plaatsgevonden. Te meer, omdat het woonkarakter van de 
straat wordt aangetast. Bovendien is de omgevingsvergunning voor een periode van vier jaar 
aangevraagd, maar is daarover in het besluit niets bepaald.

De naschoolse opvang is niet passend omdat dit gebruik afwijkt van het bestemmingsplan. 
Gerefereerd wordt aan een eerder (illegaal) gebruik als tandartspraktijk.

De kinderen op het buitenterrein zullen geluidsoverlast veroorzaken.

Beoordeling bezwaren
Ten aanzien van het bestemmingsplan
Het pand Stationsstraat 36 is gelegen in het plangebied van het vigerende bestemmingsplan 
‘Vleuten’ en heeft de bestemming ‘Gemengd’ (GD, artikel 6 van de planvoorschriften) met de 
nadere aanduidingen ‘uitsluitend voor lintbebouwing 2’, ‘gemeentelijk monument’ en 
respectievelijk ‘1, 2 en 1 bouwlagen’.

k

Op grond van artikel 6 lid 1 is het gebruik voor maatschappelijke doeleinden uitsluitend toegestaan op 
de begane grond. De bovenverdieping van het pand is uitsluitend bestemd voor woondoeleinden. Het 
gebruik als naschoolse opvang op de eerste verdieping is dus in strijd met het bestemmingsplan.

Indien en voor zover het pand in de toekomst in strijd met het bestemmingsplan wordt gebruikt, 
zijn wij in beginsel niet alleen bevoegd, maar ook verplicht daartegen handhavend op te treden. 
Een enkel vermoeden, wat daar ook van zij, is echter onvoldoende om de gevraagde 
omgevingsvergunning te weigeren. Daarvoor zijn objectieve en concrete aanwijzingen vereist, 
waarvan ons thans niet is gebleken.

Ten aanzien van het parkeren



In de nota ‘Stallen en Parkeren’ uit februari 201 3 is het gemeentelijke beleid ten aanzien van het 
stallen van fietsen en het parkeren van auto’s opgenomen.

Op 1 2 april 2002 is een vrijstelling van het bestemmingsplan verleend voor het gebruik ten behoeve 
van een tan darts praktijk op de bovenverdieping (BV2016320). Het gebruik van de begane grond als 
tandartspraktijk was volgens het bestemmingsplan al toegestaan. In het verlengde van de voornoemde 
vrijstelling vergelijken wij de parkeerbehoefte van een naschoolse opvang van 160 m2 (0,90 - 1,10 pp 
per 100 m2 bvo: 1,60 pp) met die situatie (0,90 - 2,20 pp per behandelkamer: 6,20 pp), uitgaande van 
vier behandelkamers. Hieruit volgt dat sprake is van een kleinere parkeerbehoefte.

Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS) 
dient bij de beoordeling of wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid alleen rekening te 
worden gehouden met de toename van de parkeerbehoefte als gevolg van het realiseren van het 
bestreden bouwplan (zie bijv. ABRS 11 augustus 201 0, 20091 01 74/1,
ECL1:NL:RVS:2010:BN3734, ABRS 14 juli 2010, 200807269/1, ECLI:NL:RVS:201 0:BN1110, ABRS 
1 8 november 2009, 200900599/1, ECLI:NL:RVS:2009:BK3625 en ABRS 1 9 augustus 2009, 
200901469/1 /Hl .27, ECLI:NL:RVS:2009:BJ5546). In dit geval is echter geen sprake van een 
toename van de parkeerbehoefte, maar van een afname.

Ten aanzien van de verkeersveiligheid
De aard van de onderhavige bedrijfsactiviteiten leidt tot twee piekmomenten in het aantal 
verkeersbewegingen: ’s ochtend wanneer de kinderen worden gebracht en ’s middags wanneer 
de kinderen worden gehaald. Op die momenten zal het ontegenzeggelijk drukker zijn in de 
straat, zeker ter hoogte van het pand, maar naar ons oordeel is daarmee nog geen sprake van 
een verkeersonveilige situatie. De rest van de dag vinden er in beginsel geen 
verkeersbewegingen plaats. Bovendien betreffen het kortstondige activiteiten (parkeren, 
halen/brengen, wegrijden).

Dat regelmatig sprake is van foutparkeerders is een aspect dat wij niet kunnen veranderen 
omdat dit het verkeersgedrag van derden betreft waarop wij geen invloed hebben. Hiertegen zal 
de politie handhavend moeten optreden, dit kunnen wij dus niet in onze besluitvorming 
betrekken.

Ten aan zien van geluidsoverlast
Ingevolge artikel 2.1 8 lid 1 onder i van het Activiteitenbesluit milieubeheer blijft bij het bepalen 
van de geluidsniveaus van een instelling voor kinderopvang het stemgeluid van kinderen op een 
onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van die instelling, buiten toepassing. Nu 
bovendien het bestemmingsplan het gebruik van de gronden (met uitzondering van de 
bovenetage van het pand doch met inbegrip van de tuin/buitenruimte) ten behoeve van 
kinderopvang toestaat, hebben wij geen aanleiding om het stemgeluid van de kinderen te 
beoordelen binnen het kader van een goede ruimtelijke ordening.

Ten aan zien van.de ruimtelijke aanvaardbaarheid
Wij zijn van oordeel dat het gebruik van de eerste verdieping van het pand ten behoeve van 
naschoolse opvang ruimtelijk aanvaardbaar is. Vanwege het gemengde karakter van de straat is 
een kinderopvang volgens ons passend binnen de bestaande variatie aan functies. Ook overigens 
zijn ons geen belemmeringen gebleken. Of de behoefte aan kinderopvang groot genoeg is om 
het initiatief te doen slagen, is een vraag die de betreffende ondernemer vanuit zijn eigen 
risico-inschatting moet beantwoorden.



Conclusie
Gelet op voorgaande zijn wij van mening dat wij de omgevingsvergunning terecht en op goede 
gronden hebben verleend en dat het bestreden besluit in stand kan blijven, met dien verstande dat de 
omgevingsvergunning, conform de aanvraag, alsnog een instandhoudingstermijn van vier jaar zal 
hebben.
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Verzonden
Bij antwoord datum, ons kenmerk en onderwerp 
vermelden

30/03/2015

Geachte heer/mevrouw,

Op 27 maart 201 5 ontvingen wij uw bezwaarschrift, gericht tegen het besluit van 2 maart 201 5, 
verzonden 4 maart 201 5, waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor het adres 
Stationsstraat 36 in Vleuten ten behoeve van het gebruik van de eerste verdieping van dat pand 
voor naschoolse opvang (HZ_WABO-l 5-03991).

Op 20 mei 201 5 bent u in de gelegenheid gesteld het bezwaarschrift mondeling toe te lichten 
tijdens een hoorzitting. Hiervan heeft u gebruik gemaakt.

Na kennisneming van het bezwaarschrift, het verslag van de hoorzitting en de overige stukken, 
hebben wij besloten het bestreden besluit (verbeterd) in stand te laten. De motivering hiervan treft 
u in de bijlage aan.

Deze beslissing op bezwaar is, met inachtneming van de artikelen 1 0:1 tot en met 1 0:1 2 Awb 
namens ons in mandaat door het hoofd van Intern Bedrijf Juridische Zaken.

Uw bezwaarschrift is mede-ondertekend door verschillende anderen. Wij verzoeken u om de mede
ondertekenaars op de hoogte te stellen van deze beslissing op bezwaar.

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over deze beslissing, kunt u contact opnemen met de 
behandelaar. Het telefoonnummer staat boven aan deze brief vermeld.

Binnen zes weken na de datum van verzending van deze beslissing op bezwaar staat schriftelijk 
beroep open bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (o.v.v. bodemzaken of 
voorlopige voorzieningen), Postbus 1 6005, 3500 DA Utrecht.

U dient er rekening mee te houden dat hiervoor griffierecht verschuldigd is.
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U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht, 
namens dezen,/'""' /\

(P,
H o o fd InternBedrijf Juridische Zaken
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Geachte heer

Op 27 maart 201 5 ontvingen wij uw bezwaarschrift, gericht tegen het besluit van 2 maart 201 5, 
verzonden 4 maart 201 5, waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor het adres 
Stationsstraat 36 in Vleuten ten behoeve van het gebruik van de eerste verdieping van dat pand 
voor naschoolse opvang (HZ_WABO-l 5-03991).

Op 20 mei 201 5 bent u in de gelegenheid gesteld het bezwaarschrift mondeling toe te lichten 
tijdens een hoorzitting. Hiervan heeft u gebruik gemaakt.

Na kennisneming van het bezwaarschrift, het verslag van de hoorzitting en de overige stukken, 
hebben wij besloten het bestreden besluit (verbeterd) in stand te laten. De motivering hiervan treft 
u in de bijlage aan.

Deze beslissing op bezwaar is, met inachtneming van de artikelen 1 0:1 tot en met 1 0:1 2 Awb, 
namens ons in mandaat door het hoofd van Intern Bedrijf Juridische Zaken.

Uw bezwaarschrift is mede-ondertekend door verschillende anderen. Wij verzoeken u om de mede 
ondertekenaars op de hoogte te stellen van deze beslissing op bezwaar.

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over deze beslissing, kunt u contact opnemen met de 
behandelaar. Het telefoonnummer staat boven aan deze brief vermeld.

Binnen zes weken na de datum van verzending van deze beslissing op bezwaar staat schriftelijk 
beroep open bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (o.v.v. bodemzaken of 
voorlopige voorzieningen), Postbus 1 6005, 3500 DA Utrecht.
U dient er rekening mee te houden dat hiervoor griffierecht verschuldigd is.
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U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht, 
namens dezen,'

- Hoofd IqtemjjedfijfimJoi^che Zaken
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1

" 7 AU6 2015Verzonden
Bij antwoord datum, ons kenmerk en onderwerp

Uw kenmerk 
Uw brief van 30/03/2015

vermelden

Geachte heer/mevrouw,

Op 27 maart 201 5 ontvingen wij uw bezwaarschrift, gericht tegen het besluit van 2 maart 201 5, 
verzonden 4 maart 201 5, waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor het adres 
Stationsstraat 36 in Vleuten ten behoeve van het gebruik van de eerste verdieping van dat pand 
voor naschoolse opvang (HZ_WABO-l 5-03991).

Op 20 mei 201 5 bent u in de gelegenheid gesteld het bezwaarschrift mondeling toe te lichten 
tijdens een hoorzitting. Hiervan heeft u gebruik gemaakt.

Na kennisneming van het bezwaarschrift, het verslag van de hoorzitting en de overige stukken, 
hebben wij besloten het bestreden besluit (verbeterd) in stand te laten. De motivering hiervan treft 
u in de bijlage aan.

Deze beslissing op bezwaar is, met inachtneming van de artikelen 1 0:1 tot en met 1 0:1 2 Awb, 
namens ons in mandaat door het hoofd van Intern Bedrijf Juridische Zaken.

Uw bezwaarschrift is mede-ondertekend door verschillende anderen. Wij verzoeken u om de mede 
ondertekenaars op de hoogte te stellen van deze beslissing op bezwaar.

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over deze beslissing, kunt u contact opnemen met de 
behandelaar. Het telefoonnummer staat boven aan deze brief vermeld.

Binnen zes weken na de datum van verzending van deze beslissing op bezwaar staat schriftelijk 
beroep open bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (o.v.v. bodemzaken of 
voorlopige voorzieningen), Postbus 1 6005, 3500 DA Utrecht.
U dient er rekening mee te houden dat hiervoor griffierecht verschuldigd is.
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U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht, 
namens dezen,

ridische Zaken„ Hoofd Intern Bedrij
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Behandeld door De heer Datum 2 maart 201 5

Doorkiesnummer
E-mail

Ons kenmerk 
Onderwerp

HZ_WABO-l 5-03991 
Besluit omgevingsvergunning|@utrecht.nl 

1 set gewaarmerkte stukkenBijlage(n)

Verzonden
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Leges € 299,60

Geachte mevrouw

U heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het adres Stationsstraat 36 te 
Vleuten. Deze aanvraag hebben wij op 13 februari 201 5 ontvangen en is geregistreerd onder kenmerk 
HZ_WABO-l 5-03991. Ons besluit over uw aanvraag voor het afwijken van de bestemming voor het 
gebruiken van de 1 e verdieping als naschoolse opvang heeft betrekking op de volgende activiteiten in het 
kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):
- Afwijken van de Bestemming (artikel 2.1 lid 1 sub c en artikel 2.12 van de Wabo)

Besluit
Wij besluiten de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. Hieronder vermelden wij de procedure 
waarop dit besluit is gebaseerd.

Bij deze omgevingsvergunning hoort een aanhangsel. Hierin vindt u de overwegingen en besluiten, de 
voorschriften en de aandachtspunten van uw vergunning. Verder hebben wij gewaarmerkte stukken als 
bijlage toegevoegd. Deze zijn ook onderdeel van uw vergunning.

Procedureel
Tijdens de behandeling van uw aanvraag hebben wij de voorgeschreven procedure uit de Wabo, de 
Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) en het Besluit omgevingsrecht (Bor) doorlopen.

Publicatie
Op 19 februari 2015 is de ontvangst van uw vergunningaanvraag gepubliceerd op de website 
www.officielebekendmakingen.nl. Tevens maken wij op deze site bekend dat wij een besluit over uw 
aanvraag hebben genomen.

Bezoekadres: Stadskantoor, Stadsplateau 1 Utrecht
1
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Afdeling Vergunningen 
Datum 2 maart 201 5 
Ons Kenmerk HZ VVABO 1 5-03991

Inwerkingtreding
De dag na de verzenddatum van deze brief treedt dit besluit in werking. Binnen zes weken kan tegen dit 
besluit bezwaar worden gemaakt. Wij moeten dan ons besluit heroverwegen en beslissen op uw bezwaar. 
Dit kan tot gevolg hebben dat wij ons besluit geheel of gedeeltelijk moeten herroepen. Verder kan een 
bezwaarmaker na het maken van bezwaar de voorzieningenrechter vragen om het besluit te schorsen 
(voorlopige voorziening te treffen). Maakt u direct gebruik van de vergunning, dan is dit voor uw eigen 
risico.

Bezwaar maken tegen dit besluit
U kunt tegen dit besluit bezwaar (en later beroep) aantekenen. U kunt uw bezwaar digitaal indienen door 
gebruik te maken van het daarvoor bestemde digitale formulier dat u kunt vinden op de webpagina 
www.utrecht.nl/bezwaar. Let op: u kunt het bezwaarschrift niet per e-mail insturen. Maakt u liever per 
brief bezwaar, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Het 
adres is: Postbus 16200, 3500 CE, Utrecht.

Wij wijzen u op het feit dat uw bezwaarschrift binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden 
door ons moet zijn ontvangen. Dit voorkomt dat wij moeten besluiten om uw bezwaarschrift niet in 
behandeling te nemen.

In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval op:
- uw naam, adres, datum en handtekening; graag ook het telefoonnummer waarmee u overdag te 

bereiken bent;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; vermeld hierbij de 

verzenddatum en het kenmerk van het besluit of stuur een kopie daarvan mee;
- de reden van uw bezwaar.

Betaling leges
U bent voor de verrichte werkzaamheden leges verschuldigd. De hoogte van dit bedrag is € 299,60. 
Hiervoor ontvangt u apart een rekening.

Heeft u vragen?
Voor meer informatie over de inhoud van deze brief kunt u terecht bij de heer

l@utrecht.nl.telefoonnummer: e-mailadres:

Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders,

M. Prijs
Hoofd Vergunningen

De Balie Bouwen, Wonen en Ondernemen werkt op afspraak. Kijk opwww.utrecht.nl/baliebwo
2
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Datum 2 maart 201 5 
Ons Kenmerk HZ WABO 1 5-03991

Aanhangsel
De volgende voorschriften en overwegingen zijn onderdeel van de omgevingsvergunning, verleend op 2 
maart 201 5 aan Kids Xpress BV voor het project het afwijken van de bestemming voor het gebruiken van 
de 1 e verdieping als naschoolse opvang op het adres Stationsstraat 36 te Vleuten.
De onderdelen van deze omgevingsvergunning zijn gebaseerd op de volgende artikelen:

-Artikel 2.1 lid 1 sub c van de Wabo juncto artikel 2.1 2 lid 1 sub a onder 2 van de Wabo, het in afwijking 
van het bestemmingsplan gebruiken van een pand.

Activiteit RO (afwijken van de bestemming)
Het in afwijking van het bestemmingsplan gebruiken van een pand

Overwegingen

Planologisch kader
Het bestemmingsplan Vleuten (vastgesteld door de Raad op 11 juni 2009, goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten op 2 februari 2010) is van toepassing. Op grond van artikel 6 van de 
planvoorschriften is de bestemming van het perceel ‘Gemengd, GD’. De begane grond van het pand kan 
ondermeer gebruikt worden ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen. De verdiepingen zijn enkel 
bestemd ten behoeve van het wonen.

Beoordeling planologisch kader
De aanvraag betreft het gebruiken van de 1 e verdieping als naschoolse opvang. Dit gebruik valt onder de 
definitie van ‘maatschappelijke voorzieningen’. Een dergelijk gebruik van de verdieping van het pand is in 
strijd met het vigerende bestemmingsplan.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de bevoegdheid om met toepassing van artikel 2.12 lid 
1 sub a onder 2 van de Wabo een omgevingsvergunning te verlenen om af te wijken van het geldende 
bestemmingsplan. Toepassing van dit artikel is mogelijk op grond van artikel 4 lid 9 van bijlage 2 
behorende bij het Besluit Omgevingsrecht (wijziging gebruik).

Om te kunnen beoordelen of het verlenen van een dergelijke vergunning wenselijk is, is uw aanvraag om 
advies voorgelegd aan de betrokken vakafdelingen.

Motivering afwijken bestemming
Vanuit stedenbouwkundig en economisch oogpunt kan medewerking worden verleend aan een 
omgevingsvergunning om af te wijken van het geldende bestemmingsplan ten behoeve van het gebruiken 
van de le verdieping als naschoolse opvang. Voor de le verdieping van het pand is in 2002 onder 
kenmerk BV2016320 vrijstelling van het voorheen geldende bestemmingsplan verleend voor het gebruik 
als tandartspraktijk. Daarnaast is destijds onder kenmerk OW2020797 vergunning verleend voor het 
onttrekken van de woonruimte op de verdieping aan de woonruimtevoorraad van de gemeente Utrecht. Bij 
het opstellen van het bestemmingsplan Vleuten zijn deze vergunningen abusievelijk niet vertaald in de 
nieuwe bestemming van het pand. Ten gevolge daarvan is enkel de begane grond van het pand bestemd 
voor Gemengde doeleinden, waaronder maatschappelijke voorzieningen. Deze omissie in het

De Balie Bouwen, Wonen en Ondernemen werkt op afspraak. Kijk opwww.utrecht.nl/baliebwo
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bestemmingsplan kan enkel herstel worden door medewerking te verlenen aan een omgevingsvergunning 
om af te wijken van de bestemming. Middels de onderhavige aanvraag heeft u hiervoor om verzocht.

De betrokken afdelingen zien geen redenen om geen medewerking te verlenen aan de gevraagde 
vergunning. Ruimtelijk en economisch gezien is destijds bij de aanvraag voor het vestigen van de 
tandartspraktijk aangegeven dat een maatschappelijke functie voor het gehele pand inpasbaar is in deze 
omgeving. Ten aanzien van de huidige aanvraag is dit inzicht niet veranderd. In de ruimtelijke afweging is 
vanuit verkeerskundig oogpunt bekeken of de nieuwe functie leidt tot een verhoogde parkeerdruk. Voor 
de toetsing hiervan zijn de parkeernormen zoals opgenomen in de nota Stallen en parkeren leidend en is 
er een vergelijking gemaakt tussen de normen voor het vorige gebruik en het gewenste gebruik. Daaruit is 
gebleken dat het benodigde aantal parkeerplaatsen op grond van de normen niet toeneemt. De aanvraag 
voldoet derhalve aan de parkeernormen. Wij zien dan ook geen reden om de gevraagde vergunning niet te 
verlenen.

Voorschriften
Aan de omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan verbinden wij de volgende 
voorschriften.

Brandveilig gebruik
U moet een omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruik indienen wanneer in het bouwwerk aan 
meer dan 10 kinderen onder de leeftijd van 1 2 jaar dagverblijf wordt verschaft. U moet de aanvraag 
indienen via www.omgevingsloket.nl
Heeft u vragen hierover, dan kunt u terecht bij de Veiligheidsregio Utrecht, bereikbaar via 030-286 7878 
of www.vru.nl.

Kinderopvang melden
Voor het openen van een kinderdagverblijf, gastouderbureau, gastouderopvang of peuterspeelzaal moet u 
digitaal een aanvraag indienen bij de gemeente Utrecht. De gemeente controleert of de kinderopvang of 
peuterspeelzaal aan de kwaliteitseisen voldoet. U moet u melding indienen via het digitale loket op 
www.utrecht.nl onder ‘Kinderopvang of peuterspeelzaal starten’.

Aandachtpunt
Uit uw aanvraag blijkt dat de 1e verdieping (waarop deze aanvraag is beoordeeld) specifiek voor 
naschoolse opvang wordt gebruikt. Deze kinderen worden door uzelf van school gehaald. Er kan mogelijk 
voor deze functie een extra parkeerbehoefte ontstaan bij het ophalen van de kinderen aan het einde van 
de dag. Zoals hiervoor beschreven voldoet de aanvraag aan de parkeernormen uit de nota Stallen en 
parkeren.
Desondanks hechten wij er grote waarde aan dat u rekening houdt met de verkeerssituatie in de straat. U 
heeft aangeven richting ouders te communiceren dat de kinderen zoveel mogelijk met de fiets dienen te 
worden gebracht en gehaald en dat u ook zal verwijzen naar parkeergelegenheid in de nabijheid van de 
straat, zoals bij het nabijgelegen winkelcentrum. Wij bevelen u aan dit ook met de omwonenden te 
communiceren en bij vragen omtrent het parkeren met hen in overleg te treden.

De Balie Bouwen, Wonen en Ondernemen werkt op afspraak. Kijk opwww.utrecht.nl/baliebwo
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l set gewaarmerkte stukken

o 4 MRT 2075Verzonden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden
€ 299,60Leges

Geachte mevrouw

U heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het adres Stationsstraat 36 te 
Vleuten. Deze aanvraag hebben wij op l 3 februari 201 5 ontvangen en is geregistreerd onder kenmerk 
HZ_WABO-l 5-03991. Ons besluit over uw aanvraag voor het afwijken van de bestemming voor het 
gebruiken van de le verdieping als naschoolse opvang heeft betrekking op de volgende activiteiten in het 
kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

- Afwijken van de Bestemming (artikel 2.l lid 1 sub c en artikel 2.1 2 van de Wabo)

Besluit
Wij besluiten de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. Hieronder vermelden wij de procedure 
waarop dit besluit is gebaseerd.

Bij deze omgevingsvergunning hoort een aanhangsel. Hierin vindt u de overwegingen en besluiten, de 
voorschriften en de aandachtspunten van uw vergunning. Verder hebben wij gewaarmerkte stukken als 
bijlage toegevoegd. Deze zijn ook onderdeel van uw vergunning.

Procedureel
Tijdens de behandeling van uw aanvraag hebben wij de voorgeschreven procedure uit de Wabo, de 
Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) en het Besluit omgevingsrecht (Bor) doorlopen.

Publicatie
Op 1 9 februari 201 5 is de ontvangst van uw vergunningaanvraag gepubliceerd op de website 
www.officielebekendmakingen.nl. Tevens maken wij op deze site bekend dat wij een besluit over uw 
aanvraag hebben genomen.

UtrechtBezoekadres: Stadskantoor, Stadsplateau 1
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Inwerkingtreding
De dag na de verzenddatum van deze brief treedt dit besluit in werking. Binnen zes weken kan tegen dit 
besluit bezwaar worden gemaakt. Wij moeten dan ons besluit heroverwegen en beslissen op uw bezwaar. 
Dit kan tot gevolg hebben dat wij ons besluit geheel of gedeeltelijk moeten herroepen. Verder kan een 
bezwaarmaker na het maken van bezwaar de voorzieningenrechter vragen om het besluit te schorsen 
(voorlopige voorziening te treffen). Maakt u direct gebruik van de vergunning, dan is dit voor uw eigen 
risico.

Bezwaar maken tegen dit besluit
U kunt tegen dit besluit bezwaar (en later beroep) aantekenen. U kunt uw bezwaar digitaal indienen door 
gebruik te maken van het daarvoor bestemde digitale formulier dat u kunt vinden op de webpagina 
www.utrecht.nl/bezwaar. Let op: u kunt het bezwaarschrift niet per e-mail insturen. Maakt u liever per 
brief bezwaar, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Het 
adres is: Postbus 16200, 3500 CE, Utrecht.

Wij wijzen u op het feit dat uw bezwaarschrift binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden 
door ons moet zijn ontvangen. Dit voorkomt dat wij moeten besluiten om uw bezwaarschrift niet in 
behandeling te nemen.

In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval op:
- uw naam, adres, datum en handtekening; graag ook het telefoonnummer waarmee u overdag te 

bereiken bent;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; vermeld hierbij de 

verzenddatum en het kenmerk van het besluit of stuur een kopie daarvan mee;
- de reden van uw bezwaar.

Betaling leges
U bent voor de verrichte werkzaamheden leges verschuldigd. De hoogte van dit bedrag is € 299,60. 
Hiervoor ontvangt u apart een rekening.

Heeft u vn
Voor meer informatie over de inhoud van deze brief kunt u terecht bij de heer 
telefoonnummer:

i?

e-mailadres: l@utrecht.nl.

Hoogde itend,
Élan 'ethouders,

Hoofd Vergunningen
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Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Vergunningen 
Datum
Ons Kenmerk

Gemeente Utrecht
2 maart 201 5

HZ_WABO-l 5-0B991

Aanhangsel
De volgende voorschriften en overwegingen zijn onderdeel van de omgevingsvergunning, verleend op 2 
maart 201 5 aan Kids Xpress BV voor het project het afwijken van de bestemming voor het gebruiken van 
de le verdieping als naschoolse opvang op het adres Stationsstraat 36 te Vleuten.
De onderdelen van deze omgevingsvergunning zijn gebaseerd op de volgende artikelen:

- Artikel 2.1 lid 1 sub c van de Wabo juncto artikel 2.1 2 lid 1 sub a onder 2 van de Wabo, het in afwijking 
van het bestemmingsplan gebruiken van een pand.

Activiteit RO (afwijken van de bestemming)
Het in afwijking van het bestemmingsplan gebruiken van een pand

Overwegingen

Planologisch kader
Het bestemmingsplan Vleuten (vastgesteld door de Raad op 11 juni 2009, goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten op 2 februari 201 0) is van toepassing. Op grond van artikel 6 van de 
planvoorschriften is de bestemming van het perceel ‘Gemengd, GD’. De begane grond van het pand kan 
ondermeer gebruikt worden ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen. De verdiepingen zijn enkel 
bestemd ten behoeve van het wonen.

Beoordeling planologisch kader
De aanvraag betreft het gebruiken van de le verdieping als naschoolse opvang. Dit gebruik valt onder de 
definitie van ‘maatschappelijke voorzieningen’. Een dergelijk gebruik van de verdieping van het pand is in 
strijd met het vigerende bestemmingsplan.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de bevoegdheid om met toepassing van artikel 2.12 lid 
1 sub a onder 2 van de Wabo een omgevingsvergunning te verlenen om af te wijken van het geldende 
bestemmingsplan. Toepassing van dit artikel is mogelijk op grond van artikel 4 lid 9 van bijlage 2 
behorende bij het Besluit Omgevingsrecht (wijziging gebruik).

Om te kunnen beoordelen of het verlenen van een dergelijke vergunning wenselijk is, is uw aanvraag om 
advies voorgelegd aan de betrokken vakafdelingen.

Motivering afwijken bestemming
Vanuit stedenbouwkundig en economisch oogpunt kan medewerking worden verleend aan een 
omgevingsvergunning om af te wijken van het geldende bestemmingsplan ten behoeve van het gebruiken 
van de le verdieping als naschoolse opvang. Voor de le verdieping van het pand is in 2002 onder 
kenmerk BV2016320 vrijstelling van het voorheen geldende bestemmingsplan verleend voor het gebruik 
als tandartspraktijk. Daarnaast is destijds onder kenmerk OW2020797 vergunning verleend voor het 
onttrekken van de woonruimte op de verdieping aan de woonruimtevoorraad van de gemeente Utrecht. Bij 
het opstellen van het bestemmingsplan Vleuten zijn deze vergunningen abusievelijk niet vertaald in de 
nieuwe bestemming van het pand. Ten gevolge daarvan is enkel de begane grond van het pand bestemd 
voor Gemengde doeleinden, waaronder maatschappelijke voorzieningen. Deze omissie in het

De Balie Bouwen, Wonen en Ondernemen werkt op afspraak. Kijk op www.utrecht.nl/baliebwo
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Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Vergunningen 

2 maart 2015 Gemeente UtrechtDatum 
Ons Kenmerk HZ_WABO-15-03991

bestemmingsplan kan enkel herstel worden door medewerking te verlenen aan een omgevingsvergunning 
om af te wijken van de bestemming. Middels de onderhavige aanvraag heeft u hiervoor om verzocht.

De betrokken afdelingen zien geen redenen om geen medewerking te verlenen aan de gevraagde 
vergunning. Ruimtelijk en economisch gezien is destijds bij de aanvraag voor het vestigen van de 
tandartspraktijk aangegeven dat een maatschappelijke functie voor het gehele pand inpasbaar is in deze 
omgeving. Ten aanzien van de huidige aanvraag is dit inzicht niet veranderd. In de ruimtelijke afweging is 
vanuit verkeerskundig oogpunt bekeken of de nieuwe functie leidt tot een verhoogde parkeerdruk. Voor 
de toetsing hiervan zijn de parkeernormen zoals opgenomen in de nota Stallen en parkeren leidend en is 
er een vergelijking gemaakt tussen de normen voor het vorige gebruik en het gewenste gebruik. Daaruit is 
gebleken dat het benodigde aantal parkeerplaatsen op grond van de normen niet toeneemt. De aanvraag 
voldoet derhalve aan de parkeernormen. Wij zien dan ook geen reden om de gevraagde vergunning niet te 
verlenen.

Voorschriften
Aan de omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan verbinden wij de volgende 
voorschriften.

Brandveilig gebruik
U moet een omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruik indienen wanneer in het bouwwerk aan 
meer dan 10 kinderen onder de leeftijd van 1 2 jaar dagverblijf wordt verschaft. U moet de aanvraag 
indienen via www.omgevingsloket.nl
Heeft u vragen hierover, dan kunt u terecht bij de Veiligheidsregio Utrecht, bereikbaar via 030-286 7878 
of www.vru.nl.

Kinderopvang melden
Voor het openen van een kinderdagverblijf, gastouderbureau, gastouderopvang of peuterspeelzaal moet u 
digitaal een aanvraag indienen bij de gemeente Utrecht. De gemeente controleert of de kinderopvang of 
peuterspeelzaal aan de kwaliteitseisen voldoet. U moet u melding indienen via het digitale loket op 
www.utrecht.nl onder ‘Kinderopvang of peuterspeelzaal starten’.

Aandachtpunt
Uit uw aanvraag blijkt dat de le verdieping (waarop deze aanvraag is beoordeeld) specifiek voor 
naschoolse opvang wordt gebruikt. Deze kinderen worden door uzelf van school gehaald. Er kan mogelijk 
voor deze functie een extra parkeerbehoefte ontstaan bij het ophalen van de kinderen aan het einde van 
de dag. Zoals hiervoor beschreven voldoet de aanvraag aan de parkeernormen uit de nota Stallen en 
parkeren.
Desondanks hechten wij er grote waarde aan dat u rekening houdt met de verkeerssituatie in de straat. U 
heeft aangeven richting ouders te communiceren dat de kinderen zoveel mogelijk met de fiets dienen te 
worden gebracht en gehaald en dat u ook zal verwijzen naar parkeergelegenheid in de nabijheid van de 
straat, zoals bij het nabijgelegen winkelcentrum. Wij bevelen u aan dit ook met de omwonenden te 
communiceren en bij vragen omtrent het parkeren met hen in overleg te treden.

De Balie Bouwen, Wonen en Ondernemen werkt op afspraak. Kijk op www.utrecht.nl/baliebwo
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iAan het college van Burgemeester en wethouders 

van de gemeente Utrecht 
Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

AANTEKENER**

Vleuten, 26 maart 2015

Edelachtbaar College,

15.052861
1
'jOndergetekenden :

wonende Stationsstraat te Vleuten telefoon 
wonende Stationsstraat | te Vleuten telefoon 

| wonende Stationsstraat | te Vleuten telefoon 
wonende Stationsstraat H te Vleuten telefoon

Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
allen met de postcode

wensen bezwaar te maken tegen het door u genomen besluit van 2 maart jl. inzake de 
omgevingsvergunning van perceel Stationsstraat 36 te Vleuten uw kenmerk HZ-WABO-15-03991.

De redenen van ons bezwaar zijn :

Van procedurele aard, namelijk bij het toepassen van uw discretionaire bevoegdheid heeft u naar onze 
mening te weinig oog gehad voor uw belangenafwegingsplicht, het evenredigheidsbeginsel en het 
gelijkheidsbeginsel.

Alsmede de gevolgen van uw besluit.

Alvorens dieper in te gaan op deze argumenten willen wij eerst enkele onvolkomenheden, zoals die blijken uit de
vergunningsaanvraag en uw besluit, nuanceren en eventueel corrigeren.
Uit de aanvraag voor de vergunning blijkt dat er een ondernemer is met een onderneming zijnde kinderdagverblijf 
annex buitenschoolseopvang. In werkelijkheid zijn er drie dames met drie ondernemingen, 

doet het kinderdagverblijf Kids Xpress op de eerste verdieping Zij is ook de huurder van het
gehele pand en heeft als zodanig bij u de vergunning aangevraagd en verkregen. Zij verhuurt onder aan Mevr. J 

die er een opvang van peuters gaat exploiteren- De hummeltjestrein.
Tevens verhuurt zij onder aan Mevr. 
gaat starten. Zij,

die er een schoonheids- annex massagesalon 
is het ook, die op de zolderverdieping gaat wonen.

wordt gesproken over vier behandelkamers voor tandartsen 
op de eerste verdieping. Dit zou suggereren, dat er op die verdieping vier tandartsen zouden hebben gewerkt.
In werkelijkheid was het een tandarts en een korte periode twee tandartsen. Op de begane vloer waren ook twee 
tandartsen werkzaam. Men gebruikte misschien wel wisselkamers, vandaar uw suggestie van vier behandelkamers 
met vier tandartsen op de eerste verdieping. Feitelijk was er maar eentandarts en een korte periode twee.

In een mailbericht van uw ambtenaar, dhr.

Belangenafwegingsplicht:
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In uw besluit gaat u uit van een maatschappelijk belang. Wij daarentegen zijn van mening dat er alleen sprake is 
van een commercieel en ook een financieel belang.

Er is een overaanbod aan kinderopvang in de wijk Leidsche Rijn. Zelfs een kinderopvang heeft moeten sluiten 
vanwege te weinig vraag.
Ook een maatschappelijk belang voor een schoonheids- annex massagesalon kan moeilijk staande gehouden 
worden.
Onze opvatting, dat het een financieel en commercieel belang is moge duidelijk zijn, omdat de verhuurder van het 
pand door middel van de bestemmingswijziging een enorme waardestijging en ook huuropbrengststijging 
realiseert en de huurder, gedwongen door de hoge huur, er een bedrijfsverzamelgebouw van maakt met een 
klein “toefje “wonen. De huurprijs volgens Funda is vijfduizendachthonderd euro per maand.
Voor een klassieke praktijkwoning zou dat beduidend lager zijn.

Het is vaste jurisprudentie, dat u bij het afwegen van de belangen ook rekening moet houden met de overige 
bewoners van de straat en uw evenredigheidsplicht zou in deze het horen of informatief raadplegen van deze 
bewoners noodzakelijk maken

U meldt in uw besluit, dat deze mede gericht is op het ongedaan maken van een omissie uwerzijds.
Dit zou dan betreffen de wijziging van de bestemming, zoals die gold van 2002 tot en met 2009. Bij die 
bestemmingswijziging van 2009 werd het perceel weer zoals het voor 2002 was, namelijk een praktijkwoning, 
waarbij de eerste verdieping weer als woonruimte zou worden aangemerkt.

Wij daarentegen en ook andere bewoners vonden juist die bestemmingswijziging ( 2009 ) het herstellen van de 
omissie van 2002.
Uw besluit van nu (2015) doet vermoeden dat u getracht heeft dit te herstellen zonder voldoende afweging van de 
belangen van alle overige belanghebbenden.
Dit zou nu juist in het geheel niet nodig zijn geweest, omdat de eigenaar en de toenmalige huurder zelf verzuimd 
hebben om in 2009 bezwaar te maken.

Het evenredigheidsbeginsel :

Zoals hierboven reeds aangegeven zijn de gevolgen van uw besluit voor ons onevenredig zwaarder dan het 
commerciële- en financiële belang van verhuurder en huurder (s).
De stationsstraat is hoofdzakelijk een woonstraat met daarin plaats voor kleinschalige bedrijvigheid. Dit is een 
mooie evenredige verdeling. Bovendien is het nog steeds en was het ook altijd een van de meest geliefde woon- 
straten van Vleuten. Ons belang en ook die van de overige bewoners bestaat eruit om die goede verdeling te 
handhaven. Uiteindelijk is dat ook goed voor de gemeente. Omvormen tot meer bedrijvigheid zou doodzonde zijn.

Gelijkheidsbeginsel:

Uw besluit geeft aanleiding om met een beroep op het gelijkheidsbeginsel meerdere percelen dezelfde verandering 
te laten ondergaan. Wij zeggen u : Voorkom dit en laat dat niet gebeuren.
Op grond van deze gedachte heeft de familie bij de bestemmingsplanwijziging van 2009 geen beroep 
gedaan op de bestemming zoals die was, namelijk honderd percent bedrijfspand. Zij hebben die wijziging 
bewust geaccepteerd en daarmede ook een vrijwillige acceptatie van een waardevermindering.

5.1,2E



De bijkomende gevolgen :

Zoals hierboven reeds vermeld wordt het overwegende woonkarakter van het perceel en daarmede ook van de 
straat gewijzigd. Zeker wanneer in de toekomst meerdere perceeleigenaren c.q. huurders zich op dit 
precedent zouden gaan beroepen.

Een direct intredend gevolg zal zijn de extra parkeerdruk. Door u wordt de parkeerbelasting berekend 
volgens de norm weergegeven in de nota parkeren en stallen van de gemeente. U komt dan tot de conclusie 
dat de parkeerdruk minder zal zijn dan voorheen. Uw vergelijking gaat volgens ons mank.
U gaat uit van honderdzestig vierkante meter voor de eerste verdieping, terwijl dit plm. honderd vierkante 
meter is. Dan vergelijkt u het met de vier behandelkamers van de tandartsen. Zoals hierboven reeds weerge
geven waren er een korte periode twee en een langere periode slechts een tandarts. Bovendien en zeer zeker 
niet onbelangrijk in deze was dat het gebruik van de eerste verdieping vanaf 2009 illegaal was. Dus ook niet 
bruikbaar als vergelijkingsnorm.

Daarnaast lijkt het ons rekenkundig juister om de parkeernorm op het gehele perceel te betrekken en dan de 
uitkomst daarvan te beoordelen met de totale parkeerdruk van alle percelen. Zoals u het berekent ontstaat er 
een situatie, waarbij er veel meer autos in de straat zouden moeten kunnen parkeren zonder dat daarvoor 
de ruimte aanwezig is. Met andere woorden : het wordt een verdringingsmarkt.
Overigens was het parkeren gedurende de periode, dat de tandartsen het perceel huurden onderhevig aan 
de blauwe parkeerzone, waardoor er meer kortparkeerders waren. Door het instellen van de dertig kilometer 
zone is de blauwe parkeerzone vervallen en daarmede is het aantal langparkeerders aanzienlijk toegenomen.

Ook hadden de tandartsen op het eigen terrein zes parkeerplekken. Hiervan gaan er nu vier vervallen.
Dat betekent dat er absoluut geen ruimte zal zijn voor de ouders die hun kinderen komen brengen en halen. 
U vermeldt in uw besluit, dat deze moeten uitwijken naar het winkelcentrum Hindersteinlaan en vandaar 
lopend naar het kinderdagverblijf moeten komen.
Conform uw besluit zou die afstand voor bewoners maximaal vijftig meter mogen bedragen en voor 
bezoekers too meter. De werkelijke afstand is honderdvijftig meter. Gemeten van de achterzijde van het 
winkelcentrum, dus het dichtstbijzijnd. In ieder geval beduidend meer dan de door u gestelde norm.
De vergunning voldoet derhalve niet aan de minimumnorm, zoals weergeven in artikel vijf - twee -twee. 
Afgezien van deze norm zullen de ouders de kortste weg kiezen en dat is FOUTPARKEREN.
Er kan in de stationsstraat alleen aan de rechterzijde geparkeerd worden, waar helaas ook de minste 
autos kunnen staan vanwege de uitritten van de bewoners. Nu is al standaard dat er autos geparkeerd 
worden voor de percelen stationsstraat 23 en 36 b. In beide gevallen verboden. Perceel 23 heeft een 
eigen parkeerterrein voor het pand en 36 a is aan de linkerkant gesitueerd.
Het gebeurt nu al vaak dat vrachtwagens er niet door kunnen ( gemeentelijke vuilniswagen ) omdat de 
straat geblokkeerd wordt. Ouders die hun kinderen komen brengen en halen gaar daar zeker vijf tot tien 
minuten kortparkeren. Dit laatste is bekend uit eigen waarneming bij kinderdagverblijf De Boerderij aan 
de Enghlaan.

U levert geen adequate handhaving dus worden wij geconfronteerd met “wildwest “ en geblokkeerde 
uitritten.

Dan hebben wij het nog niet over de veiligheid. Hulpdiensten die kunnen worden gehinderd.

Resumerend moeten wij concluderen, dat er volgens objectieve normen en beoordeling deze vergunning



niet zou hebben mogen worden afgegeven.

Wij verzoeken u derhalve deze in te trekken c.q. ons te horen.
Mocht u onverhoopt de vergunning handhaven, dan verzoeken wij u ons een voor beroep vatbare 
beschikking te geven.

hoogachtend,
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o VTH, THOR
|- Het Vierde Huis (subs.reg) 

Mobiliteit en Milieu (verkeer) 
Mobiliteit en Milieu (milieu)

IBJZ CEA 
VTH VRG OR 

- Werk en Inkomen

- Het Vierde Huis 
| - VTH THBO BWO 
-Stadswerken
- VTH VRG FO 

- REO ERF (Erfgoed)
-VTH, THOR 

IB JZ CEA

Geachte heer/mevrouw,

Op 31 /03/201 5 ontvingen wij het bezwaarschrift van

Stationsstraat
VLEUTEN

uw registratienummer: HZ_WABO-1 5-03991
betreffende regeling: WABO/WW/WRO verlenen omgevingsverg.

Wij verzoeken u om binnen 1 0 dagen na de datum van dit schrijven de op de zaak betrekking 
hebbende stukken in drievoud aan ons toe te zenden.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Utrecht 
Namens dezen

Hoofd Intern Bedrijf Juridische Zaken

OPVRAGEN STUKKEN

bl 5.1 397 / Briefnr: J1 5.611537Casenummer

Utrecht, 1 5 april 201 5

De heer/mevrouw:
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Vleuten, 30 maart 2015

Aan het college van Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Utrecht 
Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

1 15.052964
Best College,

d
Ondergetekende, wonende in Stationsstraat te Vleuten maken bezwaar tegen het 
door u genomen besluit van 2 maart jl. inzake de omgevingsvergunning van perceel 
Stationsstraat 36 te Vleuten 
uw kenmerk HZ-WABO-15-03991.

De redenen van ons bezwaar zijn : parkeer problemen, verkeersveiligheid, 
geluidsoverlast en zorg over de veiligheids-voorwaarden van de toekomstige BSO 
en kinderopvang in een pand met achterstallig onderhoud en kleine buitenplaats.

Parkeerproblemen
Momenteel, zonder dat er activiteit plaatsvind in het perceel Stationsstraat 36, 
is er al sprake van te weinig parkeer ruimte in de stationsstraat.
De bewoners van stationsstraat nr.
In de tijd van de blauwe zone in de stationsstraat, werd deze bewoners altijd een 
vergunning verstrekt voor het parkeren aan de blauwe zone.
Tegenwoordig kunnen zij nauwelijks de auto kwijt in de straat.
Door de aanwezigheid, van een kledingwinkel, 2 tandarts praktijken, een 
fysiotherapie praktijk, pizzaria afhaal, een apotheek en 2 kantoorruimtes ( nr. 8 en 9 ) 
in de stationsstraat, de Shoarmatent en frietzaak om de hoek, komen wij al 
parkeerruimte te kort.
Ook voor de bewoners van stationsstraat nr. | en nr. | is dit de aangewezen 
parkeerplek.

hebben geen parkeerruimte voor de deur.

In de planning van de BSO en kinderopvang, komen er 35 kinderen , dat zullen 
tussen de 15 en 20 ouders zijn , die zowel s ‘morgens als s ‘avonds hun kind(eren) 
komen brengen en halen.
In tegenstelling tot de belofte van de BSO/kinderopvang zullen deze mensen veelal 
met de auto voor de deur rijden om vervolgens door te gaan naar hun werk.
Voor al deze auto’s is absoluut geen ruimte, dat brengt ons op het volgende punt.

Verkeersveiligheid
Het kruispunt, stationsstraat/burgemeester v.d. heijdenlaan, is afgelopen zomer 
aangepast. Met als doel de veiligheid op dit punt te verbeteren.
En dat is niet voor niets dat daar naar een oplossing word gezocht.
Of de huidige aanpassing voldoende is, is niet de discussie (nog steeds 
levensgevaarlijk), maar feit is dat de plek een belangrijke verkeersader is en een 
risicovol kruispunt vormt wel.
Veel schoolgaande jeugd, te fiets en te voet, proberen hier veilig over te steken, op 
dit punt zal met de toename van de verkeersdrukte het nog onveiliger worden.
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Daarnaast wonen in de straat veel gezinnen met jonge kinderen, die door de straat 
fietsen en spelen. Wij voorzien hier gevaarlijke situaties.

Momenteel wordt er nu al veelvuldig fout geparkeerd, aan weerszijde van de straat. 
De gemeente diensten kunnen daardoor met een regelmaat niet door de straat, laten 
we niet hopen dat dat een keer de ambulance of brandweer zal zijn.
Al meerdere malen hebben wij in het verleden goed geparkeerde auto’s moeten 
verplaatsen omdat de vuilniswagen / vrachtwagen vast liep in de straat.

Geluidsoverlast
De tuinen van de panden 44/36b/38 sluiten aan op de buitenruimte van het pand op 
nummer 36.
De tuinen van de panden op nr 40 en 42 , sluiten daar weer op aan.(zie foto)
Als op de locatie stationsstraat nr 36 , veel kinderen, elke dag, op een te kleine 
ruimte gaan buiten spelen, gaan wij daar absoluut overlast van krijgen.
Op elk aanwezige kind is er 3 m2 ruimte vereist volgens de wet kinderopvang.
Wij vrezen voor de kinderen dat deze niet aanwezig zal zijn.
Er ligt grind op de bodem van de buitenruimte, met karretjes en fietsjes zal er flink 
geluid veroorzaakt worden. Los daarvan is deze ondergrond niet geschikt voor 
speelruimte.

Zorg over de veiligheids voorwaarden
Wij gaan ervan uit dat het pand gecontroleerd zal worden door betreffende 
organisaties.
Het pand is in huidige staat niet verantwoord om te gebruiken als BSO en 
kinderopvang.
Er zijn 2 volwassentoiletten aanwezig, 2 open balkons, er staat geen afrastering om 
de buitenruimte, kinderen kunnen makkelijk weglopen (ook via de achterkant naar 
onze tuinen).

Ons bekruipt ook het gevoel, dat dit allemaal geregeld is in stilte , wij hebben per 
toeval vernomen dat dit plan er ligt en dat de goedkeuring is verleend.
Wij hebben inmiddels begrepen dat elke burger met grote regelmaat op de website 
van de gemeente moet kijken of er plannen zijn , in je omgeving.
Dit wordt niet prettig ervaren, sterker het geeft een onveilig gevoel.

Wij zijn volledig op de hoogte van de bezwaren van onze buurtgenoten.
Daarin worden alle cijfers en feiten al benoemd, wij staan daar volledig achter.
Met dit bezwaar willen wij het veilig en plezierig wonen als punt stellen.
Wij zijn hier komen wonen in een evenredig verdeelde straat, van ondernemers en 
gezinnen, met de komst van nog 2 commerciële ondernemers (BSO/kinderdagverblijf 
en massagesalon), waar veel overlast van wordt verwacht, vinden wij dat de 
natuurlijke ambiance in de straat wordt verstoord en niet passend binnen het 
bestemmingsplan.
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Kortom wij concluderen, dat er volgens objectieve normen en persoonlijke zorgen 
deze vergunning niet zou hebben mogen worden afgegeven.
Wij verzoeken u derhalve deze in te trekken c.q. ons te horen.
Mocht u onverhoopt de vergunning handhaven, dan verzoeken wij u ons een voor 
beroep vatbare beschikking te geven.

hoogachtend

en Dhr.Mevr. 
Stationsstraat

Dhr. 
Stationsstraat

Mevr. 
Stationsstraat 38

Mevr. en Dhr. J van der laan

030 6776268
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