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Z/18/150184- D/20/177595 
Datum 
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Aan 
college van B&W 

 
Korte omschrijving 
ontwikkeling 

Bouw van 5 woningen en een commerciële 
ruimte op de begane grond en 1e verdieping in 
de bestaande watertoren aan 
de Straatweg 187 te Breukelen. 

Aangeleverde stukken 
initiatiefnemer 

Vooroverlegplan met ruimtelijke onderbouwing 

Mede adviseurs ODRU, MooiSticht 
Onderliggende besluitvorming Besluit B&W 31 oktober 2017 VB/17/08952 

Besluit B&W 11 december 2018 VB/18/150184 
Besluit B&W 18 februari 2020 VB/20/95747 

 
 

I. Inleiding 
De watertoren aan de Straatweg 187 te Breukelen is in eigendom van VOCUS (hierna te 
noemen: de initiatiefnemer). Dit gemeentelijke monument maakt onderdeel uit van het 
industrieel erfgoed. Er zijn vanaf 2016 verschillende plannen gepresenteerd om de toren een 
nieuwe functie te geven, variërend van bedrijf, kantoren, atelier, horeca en woningen. Het 
college heeft op 31 oktober 2017 ingestemd met het starten van onderzoek naar een andere 
bestemming voor de watertoren. Op 11 december 2018 heeft het college zich positief 
uitgesproken over het plan om woningen te realiseren in de toren. 

 
Doel van de functiewijziging 
Het doel van de functiewijziging is het gebouw een duurzame en stabiele functie te geven 
die voldoende financiële middelen oplevert voor de restauratie en het structureel 
onderhoud van de watertoren, zodat dit cultureel erfgoed voor nu en de toekomst 
behouden kan blijven. 
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De initiatiefnemer heeft op 28 januari 2020 via het digiwtawwle.sOticmhtsgeevevcihnt.gnlsloket een 
vooroverlegplan met ruimtelijke onderbouwing ingediend. Het vooroverlegplan past binnen 
het eerder genomen besluit van 11 december 2018. Het vooroverlegplan 
bestaat uit het bouwplan, een ruimtelijke onderbouwing en een overzicht van de 
zichtlijnen van de woningen in de watertoren naar de omliggende woningen. 
Daarnaast is inzicht gegeven in de gesprekken die hebben plaatsgevonden tussen de 
initiatiefnemer en de omwonenden. Dit betreft zowel een verslag van de verschillende 
contactmomenten en een inhoudelijke reactie op de gemaakte bezwaren. 

 
Het college heeft op 18 februari 2020 besloten om een anterieure overeenkomst te 
sluiten met de initiatiefnemer en het vooroverlegplan voor te leggen aan de 
omwonenden, zodat zij ook nog 
schriftelijk een reactie konden geven voordat het college een definitief besluit neemt over het 
vooroverlegplan. De stukken hebben van 26 februari 2020 t/m 8 april 2020 ter inzage 
gelegen. 

 
II. Eerdere besluitvorming door het college 

 
Het college heeft op 31 oktober 2017 ingestemd met het starten van onderzoek naar 
een andere bestemming voor de watertoren. In de toelichting op dit besluit heeft het 
college expliciet aangegeven dat zij belang hecht aan draagvlak bij de omwonenden en 
monumentencommissie. 

 
Op 11 december 2018 heeft het college het volgende principebesluit genomen over de 
ontwikkeling van de watertoren te Breukelen: 
1. Met een voorbehoud ten aanzien van de toegevoegde grondgebonden woning 

en een toetsing op andere aspecten (w.o. parkeren, ontsluiting, duurzaamheid, 
bouwbesluit) een positieve grondhouding uitspreken ten aanzien van de 
verbouw van de toren naar woningen. 

2. De eis van 30% sociaal vasthouden ook in het geval een grondgebonden woning 
bij nadere toetsing niet haalbaar blijkt. 

In de toelichting op dit besluit staat dat het plan is aangepast en alleen zal worden uitgegaan 
van het bestaande bouwvolume van de toren. De bewoners hebben zich op 8 mei 2018 
schriftelijk tot het college gewend met het verzoek om overleg met de portefeuillehouder, 
welk overleg heeft plaatsgevonden. De bewoners vroegen tijdens dit overleg om een andere 
oplossing aangezien zij bezwaar hebben tegen het realiseren van woningen in de toren. 
Wij hadden een alternatief plan maar de Wethouder wilde dit niet bespreken. 

 
Ondanks dit bezwaar heeft het college toch besloten positief te staan tegenover het plan 
van woningen in de toren met als belangrijkste argumenten behoud van de toren als 
cultureel erfgoed en toevoeging van woningen. 

 
Het college heeft op 18 februari 2020 besloten om een anterieure overeenkomst te 
sluiten met de initiatiefnemer en het vooroverlegplan voor te leggen aan de 
omwonenden, zodat zij ook nog schriftelijk een reactie konden geven voordat het 
college een definitief besluit neemt over het vooroverlegplan 

 
III. Geldend bestemmingsplan en afwijkingsprocedure 

ad
vi

es
.c

on
ce

pt
.2

80
52

02
0/

LS
2 

http://www.stichtsevecht.nl/


De watertoren valt binnen de reikwijdte van het geldenEdndeelhboevesntleaamn 1m, 3i6n0g1sGpRlaMnaarssen 
Breukelen Woongebied en heeft de bestemming BedrPijofs-tbunsu1t2s1v2,o3o60rz0 iBeEnMinaagrs.sHenet T 140346 F 0346 25 40 10 

Pagina 3 van 9 

 

 

vooroverlegplan past niet binnen deze bestemming. Ewrwisw.sotoickhtsgeeveecnht.bnlinnenplanse regeling in 
het bestemmingsplan opgenomen die functiewijziging mogelijk maakt. Het perceel van de 
watertoren ligt binnen de stedelijke contouren van de provincie. 

 
Op grond van artikel 2.12 van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) is het 
mogelijk af te wijken van het geldende bestemmingsplan. Het vooroverlegplan kan worden 
vergund met behulp van de planologische kruimelgevallen regeling. Die valt onder artikel 
2.12, lid 1 onder a, sub 2 van de Wabo in combinatie met de kruimellijst in bijlage II, artikel 
4 Besluit omgevingsrecht (Bor). De bijbehorende bouwwerken kunnen, mits wordt voldaan 
aan de wettelijke voorwaarden, vergunningsvrij worden gerealiseerd. De ontwikkeling van 
de watertoren valt onder punt 9 en punt 4 of 1 van de hierboven genoemde kruimellijst: 

 
“9. 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, mits, voor zover gelegen buiten de bebouwde kom, het uitsluitend 
betreft een logiesfunctie voor werknemers” 

 
Aangezien er sprake is van een noodtrap zal eveneens toepassing worden 
gegeven aan punt 4 of punt 1 van de lijst: 
“4. een dakkapel, dakopbouw of gelijksoortige uitbreiding van een gebouw dan wel de 
uitbreiding van een bouwwerk met een bouwdeel van ondergeschikte aard of 1. een 
bijbehorend bouwwerk of 
uitbreiding daarvan..” 
De zogenaamde “noodtrap” heeft een geplande diameter van ruim anderhalve meter 
en steekt ruim twee meter uit t.o.v. de toren; dit is een gezichtsbepalende toevoeging 
en zeker niet van ondergeschikte aard. 

 
Deze “gecombineerde” toepassing van de planologische kruimelgevallenregeling is 
toegestaan. Zie de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State van 22 
maart 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:744) inzake een watertoren in de gemeente Ronde Venen. 
De Afdeling heeft in haar uitspraak van 29 maart 2017 de overwegingen uit haar uitspraak 
van 22 maart 2017 nog eens herhaald (ECLI:NL:RVS:2017:819). 

 
Procedure 
Het vooroverleg wordt afgerond met een definitief besluit door het college over het 
vooroverlegplan. De reacties die omwonenden hebben gegeven op het vooroverlegplan 
worden meegenomen in dit besluit. Bij een positief besluit kan de initiatiefnemer 
vervolgens een aanvraag indienen voor een omgevingsvergunning. De bovengenoemde 
afwijkingsprocedure valt binnen de reguliere Wabo procedure van 8 weken. De 
beslissingsbevoegdheid ligt bij het college van B&W. 
Wij hebben al eerder gezegd : zelfs als de kruimelregeling wettelijk toegepast mag 
worden is dit nog geen plicht. Gezien het grote aantal gedupeerden (42 
huishoudingen) zou de Raad hier niet buiten spel gezet moeten worden. 

 
Tegen de verleende vergunning is t.z.t. bezwaar, beroep en hoger beroep mogelijk. 
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1. Functiewijziging van de monumentale watertoren 
De watertoren is in 2005 aangewezen als gemeentelijk monument op grond van de 
gemeentelijke erfgoedverordening. De toren is gebouwd in 1928, opgetrokken uit 
baksteen en 
ongeveer 44 meter hoog. Het gebouw is grotendeels hol van binnen. Onder het 
waterreservoir in de kop van het gebouw bevinden zich geen verdiepingslagen. De toren 
heeft enige bakstenen decoraties, die echter grotendeels voor het oog onttrokken zijn 
door een pleisterlaag, die in 1963 (en in 1995) werd aangebracht. 
Voor Breukelen en de gemeente heeft de toren een tamelijk hoge waarde. Het is de enige 
grote watertoren die de gemeente nog heeft en vormt een beeldbepalend gebouw (een 
“landmark”). De waarde schuilt met name in het “weerbare” uiterlijk. 
Door het nieuwe plan is er juist geen sprake meer van een weerbare uiterlijk van het 
monument Watertoren. Het wordt dan een hypermoderne woontoren met een 
Mediterrane uitstraling. 

 
De nog aanwezige waterinstallaties en het reservoir zijn uit het oogpunt van de 

monumentenbescherming van minder belang. 

In de omschrijving van de waarde van het monument staat het volgende: 
De watertoren uit 1928 is vanuit stedenbouwkundig, architectuurhistorisch en 
cultuurhistorisch oogpunt van lokaal belang vanwege: 
• de beeldbepalende ligging aan de eeuwenoude verbindingsweg tussen Utrecht en 

Amsterdam 
• de markante en gaaf bewaarde hoofdvorm met de ingenieuze verspringing van 

een acht naar een zestienhoekige toren 
• de herinnering aan en de geschiedenis van de waterhuishouding in het 

algemeen en in Breukelen in het bijzonder 
 

De toren heeft te kampen met achterstallig onderhoud. 
De eigenaar van het Gemeente Monument (Vitens) had een onderhoudsplicht waarop 
toegezien moest worden door de Gemeente. Hoe kan het dan dat er nu ineens 
200.000 € achterstallig onderhoud geconstateerd wordt ? 

 
 

Als dit niet wordt aangepakt zal de toren in verval raken met onveilige situaties als gevolg. 
Uiteindelijk zal dat er in resulteren dat het gebouw gesloopt moet worden. Dat is vanuit 
erfgoed gedachte ongewenst. Een groot object als de watertoren kan alleen voor de 
toekomst behouden blijven als er een zinvolle en stabiele nieuwe invulling voor wordt 
gevonden. Deze nieuwe invulling moet tevens voldoende geld opbrengen om de 
restauratie van de toren te financieren en ook in de toekomst structureel te onderhouden. 
De gemeente is voor behoud van het cultureel erfgoed afhankelijk van particuliere 
initiatieven aangezien wij geen middelen hebben om monumenten op te kopen en 
onderhouden. 
Het vooroverlegplan voorziet in een stabiele en tevens duurzame invulling voor de 
watertoren. De behoefte aan woningen is groot in deze regio. Leegstand komt hier praktisch 
niet voor. Daarmee is een woonbestemming voor de toren de meest stabiele functie. De 
woningen leveren ook de nodige financiële middelen op om de toren te restaureren en 
binnen een VVE kan het beheer en onderhoud van de toren verder een plek krijgen. Op die 
manier is ook het toekomstige onderhoud van de toren zeker gesteld. 
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Ons alternatief plan met 1 woning aan de voet van de Watertoren die ook 
gebruik maakt van de begane grond levert genoeg financiële middelen op om de 
aankoopsom aan de projectontwikkelaar terug te betalen en om de Watertoren 
tientallen jaren te onderhouden met het uiterlijk waarin hij nu (al bijna 100 jaar) 
verkeert. 

 
Functiewijziging van bestaande gebouwen naar wonen past binnen het gemeentelijk beleid. 
In het kader van duurzame verstedelijking wordt o.a. gekeken naar bestaande gebouwen die 
behoefte hebben aan een nieuwe functie. Zo zijn inmiddels de nodige kantoortorens 
omgezet naar appartementencomplexen. Het vooroverlegplan voldoet daarmee aan de 
uitgangspunten van duurzame verstedelijking. 

 
2. Advies monumenten- /welstandscommissie 
Er hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden met de monumenten- 
/welstandscommissie Mooisticht over deze ontwikkeling. Het plan is op grond van deze 
gesprekken aangepast. Mooisticht heeft zich in haar definitieve advies van 24 januari 2020 
positief uitgesproken over het vooroverlegplan. 

 
3. Functionele aanvaardbaarheid van de functiewijziging 
De watertoren, met zijn bestaande hoogte en massa staat hier al bijna een eeuw. Rond dit 
gebouw is in de loop der jaren een woongebied ontstaan met overwegend grondgebonden 
woningen. De massa en hoogte wijzigen niet met dit vooroverlegplan. In de beoordeling of 
het gebouw ruimtelijk inpasbaar is wordt de bestaande massa dan ook buiten beschouwing 
gelaten. Wat wel wijzigt is het gebruik van het gebouw. De nieuwe functie moet passen 
binnen de omgeving. 
Aangezien het hier een woongebied betreft is het vreemd te vooronderstellen dat de functie 
“wonen” voor de toren niet passend zou zijn. Het hele gebied betreft immers een 
woongebied. 

 
Wat men “in redelijkheid mag verwachten” moet altijd in de context worden geplaats van de 
functie van de omgeving. Als een gebied een overwegende woonfunctie heeft dan zijn 
bijvoorbeeld zware bedrijfsactiviteiten niet te verwachten. Als een (monumentaal) gebouw zijn 
oorspronkelijke functie verliest wordt gekeken naar een in de omgeving passend alternatief. 
De functie van de omgeving is daarin leidend. In dit geval staat de watertoren in een 
woongebied. Een woonfunctie voor deze toren ligt daarmee voor de hand. Aangezien de 
woningen in een toren komen in een omgeving met overwegend grondgebonden woningen is 
het van belang dat er extra aandacht is voor het aspect “privacy”. De wettelijke regels 
aangaande privacy zijn te vinden in het Burgerlijk Wetboek (zie verder punt 4). Daarmee is 
niet gezegd dat als een plan past binnen deze wettelijke regeling er per definitie sprake is van 
een passend plan. Er is ook gekeken naar optimalisering door aanpassingen te doen in het 
plan. De initiatiefnemer heeft middels deze aanpassingen laten zien hier zorgvuldig mee te 
zijn om gegaan. Verder is bij de beoordeling of gestapelde woningen passend zijn in een 
omgeving met overwegend grondgebonden woningen gekeken naar een hypothetische 
invulling van dit perceel. Stel dat de toren er niet zou staan. Welke invulling zou dan het 
meest voor de hand liggen? Ook dan komen wij uit op woningbouw als meest passende 
functie. 
Een plan om op 561 m2 een 45 meter hoge kolossale woontoren met 90 m2 
woonoppervlak / bouwlaag op extreem korte afstand van de bestaande woningen 
te plaatsen zou het dan nooit gehaald hebben ! 
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De omgeving zal hoe dan ook veranderen ten opzichte van de huidige situatie. 
Met ons plan verandert de omgeving niet 

 
Daar komt bij dat deze functie wonen de meest stabiele en tevens een duurzame functie is 
voor de watertoren. Om het cultureel erfgoed te behouden voor nu en de toekomst is een 
stabiele functie die voldoende financiële middelen opbrengt voor de restauratie en het 
toekomstige onderhoud van groot belang. 

 
Wat betreft de commerciële ruimte op de begane grond en eerste laag moeten duidelijke 
regels worden gesteld. In het vooroverlegplan is deze functie te vrijblijvend. Om goed aan 
te sluiten bij de woonomgeving is alleen een aan-huis- gebonden-beroep toegestaan. 
Gedacht moet worden aan een praktijkruimte, kantoor of atelier behorend bij 1 van de 5 
woningen. Een gezamenlijk te gebruiken ruimte voor de bewoners van de bovengelegen 
woningen is ook een idee. De regels die gelden voor aan-huis-gebonden-beroepen zullen 
ook voor deze ruimte gaan gelden. In de vergunning moet ditworden vastgelegd. Het is 
ongewenst deze ruimte als zelfstandig functionerende voorziening aan te merken. 

 
4. Waarborgen van de privacy van omwonenden 
Bij de beoordeling van de vraag of het plan in overeenstemming is met een goede 
ruimtelijke ordening, moeten de belangen van omwonenden worden meegenomen. Het 
aspect privacy speelt daarbij een belangrijke rol. De direct omwonenden geven aan dat zij 
bevreesd zijn dat de aanwezigheid van woningen in de toren tot gevolg heeft dat de 
nieuwe bewoners in hun woning en tuin kunnen kijken. Dit heeft naar hun mening een 
onaanvaardbare inbreuk op de privacy tot gevolg. 

 
De wetgever heeft ten aanzien van de bescherming van visuele privacy een duidelijk regel 
opgenomen in het Burgerlijk Wetboek 5 artikel 50. 
“ Tenzij de eigenaar van het naburige erf daartoe toestemming heeft gegeven, is het 
niet geoorloofd binnen twee meter van de grenslijn van dit erf vensters of andere 
muuropeningen, dan wel balkons of soortgelijke werken te hebben, voor zover deze op 
dit erf uitzicht geven.” 

 
Hoe gemeten moet worden, is in artikel 5:50 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek bepaald: “De in 
dit artikel (artikel 5:50 BW) bedoelde afstand (twee meter) wordt gemeten rechthoekig uit de 
buitenkant van de muur daar, waar de opening is gemaakt, of uit  de buitenste naar het 
naburigeerf gekeerde rand van het vooruitspringende werk tot aan de grenslijn der erven of 
de muur.” 

 
Met het “uitzicht” wordt dus het uitzicht “binnen de breedte van de opening of het werk 
recht naar voren” bedoelt. Als er sprake is van uitzicht vanaf enige hoogte boven de 
grond, zoals een appartement, dan wordt met uitzicht bedoelt “binnen de breedte van de 
opening of het werk naar 
beneden”. Zijdelings of schuin uitzicht valt hier niet onder. 

 
Uitgangspunt binnen de wetgeving blijft dat uitzicht op een naastgelegen erf niet verboden 
is. Het staat een bewoner vrij om vanaf zijn woning/erf naar dat van de buren te kijken, 
zolang dit blijft binnen de grenzen van wat in het maatschappelijk verkeer als 
aanvaardbaar wordt beschouwd. 
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De afstand tussen de gevel van de watertoren en de perceelgrens is 4,8 meter. De 
afstand tussen de gevelopeningen in de watertoren en de percelen van de omwonenden 
is ruimer en valt ruimschoots binnen de regel van 2 meter van het Burgerlijk Wetboek. 
Daar komt bij dat de afstand met de hoogte steeds verder toeneemt en het zichtveld meer 
op de verte gericht zal zijn. 

 
 
 

Uit de vaste jurisprudentie blijkt niet dat de bouw van woningen in de bestaande 
watertoren tot een grotere aantasting van de privacy leidt dan op grond van het 
Burgerlijk Wetboek is toegestaan. 
Daarmee is niet gezegd dat als een plan past binnen deze wettelijke regeling er per 
definitie sprake is van een passend plan. Er is ook gekeken naar optimalisering door 
aanpassingen te doen in het plan. De initiatiefnemer heeft middels deze aanpassingen 
laten zien hier zorgvuldig mee te zijn omgegaan en daarmee oog te hebben voor de 
belangen van de omwonenden. 

 
Het aantal woningen is teruggebracht van 10 naar 5. Ondanks dat het aantal woonlagen niet 
is afgenomen is het aantal gevelopeningen wel minder geworden. De gevelopeningen zijn 
kleiner geworden en de ramen liggen terug van de gevel en niet op de gevel. Aangezien het 
hier een gemeentelijk monument betreft is het vanuit het betreffende adviesorgaan 
ongewenst om balkon aan de buitenzijde van de watertoren te bevestigen. Er worden 
daarom 5 inpandige balkons gerealiseerd 
i.p.v. de vele buitenwerkse balkons die voorzien waren in eerdere plannen. Inpandige 
balkons geven minder uitzicht dan buitenwerkse balkons. Daarnaast is de initiatiefnemer 
voornemens om speciale voorzieningen voor de ramen te plaatsen (vaste lamellen) die het 
zicht vanaf de woning op percelen van direct omwonenden verminderd. In dit kader is een 
zichtlijnenboek bij het vooroverlegplan gevoegd. Op grond van het zichtlijnenboek kan 
geconcludeerd worden dat de speciale voorzieningen in de vorm van vaste lamellen voor de 
ramen tot een sterke vermindering van het zicht op de woningen en tuinen van 
omwonenden leidt. 

 
Voorwaardelijke verplichting 
De wetgever heeft met artikel 2.22 van de Wabo de mogelijkheid geboden om een 
“voorwaardelijke verplichting” op te nemen in de omgevingsvergunning. Hiermee kan de 
gemeente zeker stellen dat een bepaalde maatregel wordt getroffen, zoals in dit geval het 
aanbrengen van de “lamellen” voor de ramen. Daarnaast moet deze maatregel als 
kettingbeding in de koopovereenkomst worden opgenomen. Als iemand de speciale 
voorzieningen (lamellen) verwijdert dan kunnen de omwonenden naar de rechter stappen. 
Het aantal ramen en bewoonde verdiepingen is voor de privacy schending niet 
belangrijk. Theoretisch zou 1 bewoonde verdieping ook de privacy ernstig kunnen 
schenden. 
Deze schending zou niet groter worden bij meerdere bewoonde verdiepingen. De 
voorgestelde oplossingen van lamellen werkt niet om 3 redenen : 

 
1. Doordat de stand van de lamellen vastgezet wordt kan deze nooit 

effectief werken voor 
1e ring en 2e ring huizen tegelijkertijd. Dit wordt door de 
projectontwikkelaar bevestigd in zijn eigen “zichtlijnenplan”. 
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2. Alle ramen en deuren met glas aan de buitenzijde van de toren waar de lamellen 

geplaatst worden kunnen open (om de ramen schoon te maken). Men kan dan 
naar de lamellen toe lopen en over de 1.40 m hoge lamellen naar beneden 
kijken. 

 
3. Gezien de hoge prijs van de appartementen (meer dan 700.000 €) is het 

aannemelijk dat de ernstige beperking van het zicht naar buiten in combinatie 
met het gevangenis-gevoel dat door al die horizontale tralies ontstaat 
resulteert in het verwijderen van de lamellen. Dit ondanks boete clausules in 
de koopakte want wie gaat dit handhaven ? 

 
 

Het vooroverlegplan voldoet juridisch gezien aan de gestelde regels voor privacy Dit 
klopt. Echter: Het gaat niet alleen maar om de wet. Er is ook nog zoiets al zorgplicht 
van de Gemeente voor haar huidige inwoners (42 huishoudingen) , het zorgvuldig 
en onderbouwd afwegen van belangen, en een goed democratisch proces. 
Voor deze 4 belangrijke zaken krijgt de Gemeente een zware onvoldoende ! 

 
 

5.  Advies ODRU inzake (wettelijke) vereisten voor een goede woon- en 
leefomgeving 

 
Een ruimtelijke onderbouwing maakt onderdeel uit van het vooroverlegplan. In de 
ruimtelijke onderbouwing zijn alle aspecten die betrekking hebben op de leefomgeving 
onderzocht. 

 
Verkeer: 
• het vooroverlegplan getoetst aan de parkeernorm van het GVVP: Het aantal 

parkeerplaatsen voldoet aan de gestelde parkeernorm voor 5 woningen en de 
commerciële functie. 

 
De ODRU heeft in haar advies van 20 december 2019 en 19 maart 2020 het 
volgende aangegeven t.a.v.: 

Bodem: 
• Een aanvullend bodemonderzoek en een asbestonderzoek conform de NEN5707 aan 

te laten leveren ter plekke van boorpunt 8, of te onderbouwen waarom de bijmenging 
in boorpunt 8 als niet asbestverdacht kan worden beschouwd. 

• Paragraaf 4.2 (Bodem) aan te laten passen op het huidig en het aanvullend 
bodemonderzoek. 

 
 

Deze aanvulling kan worden meegenomen bij de uiteindelijke aanvraag. Het ontbreken 
van dit stuk staat een beoordeling door het college niet in de weg. Uitgangspunt is dat 
qua bodem voldaan wordt aan de wettelijke eisen. Mocht er verontreiniging aanwezig 
zijn dan kan dit gesaneerd worden. Het is daarmee een oplosbaar obstakel en staat een 
verdere functiewijziging niet in de weg. 
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• Een procedure hogere waarde te starten. 
• Een akoestisch rapport naar de gevelwering uit te laten voeren. 

 
Luchtkwaliteit: 
• De ruimtelijke onderbouwing aan te laten passen met informatie over de 

toekomstige luchtkwaliteit. 

Deze aanvulling kan worden meegenomen bij de 

uiteindelijke aanvraag. Externe veiligheid: 
• Vast te stellen dat er geen belemmeringen zijn te verwachten in het plangebied 

ten aanzien van externe veiligheid. 
 

Bedrijven en milieuzonering 
• De onderbouwing aan te vullen met een beoordeling van de gevolgen voor 

het woon- en leefklimaat vanwege het parkeerterrein. 
• het (bedrijfsmatige) gebruik van begane grond en 1e verdieping. 
• regels te stellen aan het gebruik van de begane grond en eerste verdieping. 
In het besluit van het college en de latere vergunning zullen expliciete regels worden 
opgenomen voor de commerciële ruimte op de begane grond en eerste verdieping. In 
het vooroverlegplan is deze functie te vrijblijvend. Om goed aan te sluiten bij de 
woonomgeving is alleen een aan-huis- gebonden-beroep toegestaan. Gedacht moet 
worden aan een praktijkruimte, kantoor of atelier behorend bij 1 van de 5 woningen. 
Een gezamenlijk te gebruiken ruimte voor de bewoners van de bovengelegen woningen 
is ook een idee. De regels die gelden voor aan-huis-gebonden-beroepen zullen ook 
voor deze ruimte gaan gelden. In de vergunning moet dit worden vastgelegd. 

 
Ecologie 
• Om de ecologische quickscan akkoord te bevinden. 
• Om de AERIUS-berekening akkoord te bevinden. 
• Om de paragraaf ecologie akkoord te bevinden. 

 
V. Participatietraject en draagvlak 

 
In de toelichting op het besluit van B&W van 2017 wordt aangegeven dat het college 
veel waarde hecht aan een gedragen plan. De initiatiefnemer moet daarom in overleg 
treden met direct omwonenden en de monumentencommissie. In het besluit van 2018 
geeft het college aan een positieve grondhouding te hebben tegenover het plan om 
woningen te realiseren in de toren. 

 
De initiatiefnemer heeft gesproken met omwonenden en de 
monumentencommissie en heeft aanzienlijke wijzigingen doorgevoerd in het plan, 
namelijk: 

 
1. Het aantal woningen is teruggebracht van 10 naar maximaal 5 woningen en één 

commerciële ruimte op de begane grond en 1e verdieping die gebruikt kan worden 
voor een aan-huis- gebonden-beroep behorend bij 1 van de 5 woningen. 

2. De noodtrap (wenteltrap buiten de toren) is verplaatst. 
3. Het aantal gevelopeningen is verminderd en ook de ramen zijn verkleind. 
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4. Bij het bepalen van locatie van de gevelopeningen is rekening gehouden met 
omwonenden. 

5. De ramen liggen terug van de gevel en niet op de gevel. 
6. Er is alleen nog sprake van inpandige balkons (loggia’s) en het aantal is 

teruggebracht van 30 naar maximaal 5. 
7. De berging voor o.a. de fietsen is verkleind. 
8. Het aantal parkeerplaatsen is verminderd zodat er meer ruimte overblijft voor groen. 
9. Om de privacy van omwonenden te waarborgen worden speciale voorzieningen 

geplaatst voor de ramen waarmee het zicht op de omringende woningen wordt 
beperkt. Deze voorziening wordt vast gemonteerd aan het gebouw. In de vergunning 
en de koopovereenkomst wordt een voorwaarde opgenomen dat deze voorzieningen 
niet mogen worden verwijderd. 

 
Het is onmogelijk om 100% draagvlak te krijgen voor een bouwplan. De praktijk leert dat elk 
plan in de bebouwde omgeving in meer of mindere mate kan rekenen op weerstand. In dit 
geval is de groep die zich tegen het plan verzet groot (34 huishouders) 
Alle bewoners van de 42 (dus niet 34) woningen rondom de Watertoren hebben een 
verklaring tegen bewoning (m.u.v. de begane grond) ondertekend. 
Er is dus 0 draagvlak 
en kan op grond hiervan worden geconcludeerd dat er voor het plan geen draagvlak is 

vanuit de direct omwonenden. Echter. De weerstand richt zich vooral op het aspect 
“privacy”. De initiatiefnemer heeft laten zien het plan te hebben aangepast om zo 
tegemoet te komen aan de angst op verlies van privacy. Zijn voorstellen zijn zorgvuldig 
en goed onderbouwd. 
Zie eerder commentaar 
Ondanks dat blijven omwonenden nee zeggen tegen het plan en verschuilt men zich achter 

de stelling dat er geen draagvlak is. Dit is echter niet hoe het college de term “draagvlak” 
heeft bedoelt. Als een nee van omwonenden een nee op het bouwplan is had het college 
dat in haar besluit van 11 december 2018 expliciet opgenomen. Dat heeft zij niet gedaan. 
Zij heeft zelfs uitgesproken juist een positieve grondhouding te hebben ten aanzien van de 
functie wonen. 

 
Natuurlijk is het nee tegen het bouwplan. Dit is het hele jaar 2018 in allerlei vormen 
schriftelijk (incl. brief van advocaat) en mondeling kenbaar gemaakt. Desondanks 
wordt er op 11 december zonder enig overleg met omwonenden een besluit door 
het College genomen ; 
0 of te wel geen draagvlak is niet interpreteerbaar en nee is nee ! 

 
 

Artikel 3.2 Awb “zorgvuldigheid en belangenafweging” is niet alleen van toepassing op de 
belangen van de omwonenden. Als een plan geen draagvlak bij de omgeving heeft zal dit 
gemotiveerd moeten worden weerlegd. De motivering moet gebaseerd zijn op redelijke en 
feitelijke argumenten. De enkele stelling “er is geen draagvlak” is onvoldoende om een 
aanvraag te weigeren. 
Wij hebben het totaal ontbreken van draagvlak goed gemotiveerd 
Het college zal immers de belangen van alle belanghebbenden moeten afwegen. De 
aanvrager is in deze zaak ook belanghebbend. Het staat hem immers vrij om 
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bezwaar en beroep aan te tekenen tegen een eventuele weigering van de 
vergunning. 

 
VI. Conclusie 

Het vooroverlegplan voldoet aan het besluit van het college van 11 december 2018. Het 
vooroverlegplan voldoet ook aan de doelstelling van het college om het gebouw een 
duurzame en stabiele functie te geven die voldoende financiële middelen oplevert voor 
de restauratie en het structureel onderhoud van de watertoren, zodat dit gebouw als 
cultureel erfgoed voor nu en de toekomst behouden kan blijven. Het vooroverlegplan 
past binnen het beleid van de gemeente en voldoet verder aan de regels voor een goede 
ruimtelijke ordening. 

 
Het vooroverlegplan heeft draagvlak bij de monumentencommissie maar heeft geen 
draagvlak bij de direct omwonenden (34 huishoudens). De weerstand tegen het plan richt 
zich op het aspect privacy. 
Het is zeker niet alleen de grove privacy schending. Wij hebben meermaals andere 
zaken als aantasting woon- en leefklimaat , geluidsoverlast, verkeer- en 
parkeeroverlast en waardedaling van de huizen mondeling en schriftelijk benoemd. 

 
Het vooroverlegplan voldoet aan de regels van het Burgerlijk Wetboek aangaande privacy 

en daarnaast heeft de initiatiefnemer aanzienlijke aanpassingen gedaan om de privacy van 
omwonenden zoveel mogelijk te waarborgen, waaronder speciale voorzieningen voor de 
gevelopeningen. Op grond hiervan kan geconcludeerd worden dat de initiatiefnemer 
zorgvuldig is omgegaan met het aspect privacy. De woonomgeving zal voor omwonenden 
door de nieuwe functie van de watertoren veranderen. Omwonenden hebben het zelfs over 
een aantasting van het woongenot. Wij hebben beoordeeld of er sprake is van een 
“aantasting” die onevenredig is. Wij zijn van mening dat de combinatie van alle 
aanpassingen die de initiatiefnemer heeft gedaan er bij elkaar voor zorgen dat er rekening 
wordt gehouden met de belangen van de omwonenden. 

 
Het is duidelijk dat ondanks de overleggen die zijn gevoerd en de verbeteringen die in het 
plan zijn doorgevoerd omwonenden niet kunnen instemmen met het plan. 
Toch is naar onze mening de woonfunctie het meest zinvol en stabiel voor dit monument. 
Daarom heeft het college op 11 december 2018 ook besloten een positieve grondhouding 
te hebben op een plan met woningen, ondanks de fundamentele weerstand van 
omwonenden tegen meerdere woningen in de toren. De woonfunctie is, mede in 
combinatie met speciale voorziening om de privacy te waarborgen, ruimtelijk passend 
binnen de bestaande woonomgeving. De initiatiefnemer heeft met zijn plan en de 
doorgevoerde aanpassingen ook laten zien respect te hebben voor het monument en voor 
de omgeving. 
 
 
Conclusie / samenvatting : 

 
• Onevenredige inbreuk op onze privacy en woon/leef omgeving. 

 
• 100 % gebrek aan draagvlak van alle 42 huishoudingen rondom de 

Watertoren. 
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• Ons voorstel om 1 woning op de begane grond te bouwen met uitbouw tegen 
de Watertoren van totaal 200 m2 woonoppervlak brengt genoeg op om de 
projectontwikkelaar zijn aankoopsom (250.000 €) terug te betalen en een 
reserve te creëren om tientallen jaren het onderhoud van de Watertoren als 
monument in huidige staat/aanzien te financieren. 

 
• Dit voorstel kan risicoloos uitgeprobeerd worden (door verkoop van 

tekening) waarna bij gebrek aan succes altijd nog het plan van de 
projectontwikkelaar weer op gepakt kan worden met voorbehoud van onze 
bezwaarprocedures tot en met Raad van State. 

 
• Voorgestelde oplossing om privacy inbreuk tegen te gaan door het 

plaatsen van vaste lamellen werkt niet : 
 

- 1e en 2e ring woningen rondom de Watertoren kunnen niet beide te 
gelijk afgeschermd worden. 

- Deuren ramen kunnen open waardoor over de lamellen heen 
gekeken kan worden 

- Ze kunnen weggehaald worden door bewoners (niet te handhaven). 
- Waarschijnlijk worden ze niet geaccepteerd door kopers waardoor de 

projectontwikkelaar gedwongen zal worden ze weg te halen. 
 

• Dubieuze afweging van belangen van projectontwikkelaar/Gemeente en 
omwonenden. 

 
• Geen sprake van goede ruimtelijke ordening. 

 
• Significante waardedaling van de woningen.  

 Planschade rapport van 1,1 miljoen €. 
WOZ waarde is nu zelfs al meer gedaald dan de bedragen genoemd in 
planschade rapport ! 

 
• Verkeersoverlast (levensgevaarlijke aan- en afvoerroute naar 

Straatweg. 
 

• Parkeeroverlast. 
 

• Geluidsoverlast 
 

• Wij zijn van mening dat het College de beslissing voor dit project aan de 
raad moet overlaten. 

 
 

DE GEMEENTERAAD ZOU DE ONGEWENSTE ONTWIKKELING NOG KUNNEN KEREN DOOR 
HET VASTSTELLEN VAN EEN VOORBEREINDINGSBESLUIT 

 
 

Albert Ruimschotel en Peter Vogelzang 
 

Namens de belangengroep “Onder de Watertoren” bestaande uit de bewoners van 42 
omliggende huizen 
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