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Hoger beroep tegen omgevingsvergunning shoarmazaak Hilvarenbeek ongegrond

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 11 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2283  ‐ Op SmartNewz sinds: 16 juli 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek heeft, in afwijking van het bestemmingsplan, een omgevingsvergunning verleend voor het vestigen
van een horecabedrijf categorie C te Hilvarenbeek onder de voorwaarde dat er maximaal 24 zitplaatsen mogen zijn. De aanvraag ziet op de vestiging van een pizzeria
annex grillroom annex shoarmazaak (hierna: de shoarmazaak) met de mogelijkheid tot het afhalen en bezorgen van maaltijden in het bestaande pand op het perceel
dat ligt op de hoek van de Paardenstraat met de Doelenstraat. De shoarmazaak is in februari 2017 geopend.

Afdeling: Wat betreft overlast vanwege geluid en geur heeft het college aansluiting gezocht bij de in het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit)
gestelde normen. Het college heeft zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat bij het voldoen aan deze normen in beginsel sprake zal zijn van een
aanvaardbaar woon‐ en leefklimaat voor omwonenden. Voor zover gevreesd wordt voor overlast van hangjongeren, geparkeerde fietsen en zwerfafval, is dat, voor
zover dat in strijd met de openbare orde gebeurt, een kwestie van handhaving. Het college hoefde hierin geen aanleiding te zien om de gevraagde
omgevingsvergunning te weigeren. Hetzelfde geldt voor eventuele fout geparkeerde auto’s dichtbij de T‐splitsing van de Paardenstraat met de Doelenstraat.

Om de parkeervraag te berekenen moet worden uitgegaan van de categorie café/bar/cafetaria en ligging in de rest van de bebouwde kom. Verder mag worden
uitgegaan van de minimale parkeernorm. Er geldt dan een parkeernorm van 6 parkeerplaatsen per 100 m² bvo. Uitgegaan moet worden van een bruto vloeroppervlakte
van 167 m². Dit levert een parkeervraag van 10 parkeerplaatsen op, 2,5 parkeerplaatsen meer dan waarvan het college is uitgegaan. Dit betekent niet dat reeds
daarom het standpunt van het college dat elders voldoende parkeerruimte aanwezig is, onjuist is. Op de zitting van de Afdeling heeft het college het standpunt
ingenomen dat ook bij deze parkeervraag de parkeerdruk in de omgeving onder de 85% blijft. De Afdeling heeft dit standpunt beoordeeld. Hieruit volgt dat de
parkeerdruk onder de 85% blijft. Gelet hierop heeft het college zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat de parkeerdruk na de vestiging van de
shoarmazaak aanvaardbaar is.

Behoudens in geschillen waar de wet anders bepaalt, kunnen ook na afloop van de beroepstermijn en, indien die termijn is gegeven, na de termijn als bedoeld in
artikel 6:6 van de Algemene wet bestuursrecht, nieuwe gronden worden ingediend, zij het dat die mogelijkheid wordt begrensd door de goede procesorde. Voor het
antwoord op de vraag of de goede procesorde zich daartegen verzet, is in het algemeen bepalend een afweging van de proceseconomie, de reden waarom de
desbetreffende beroepsgrond pas in een laat stadium is aangevoerd, de mogelijkheid voor de andere partijen om adequaat op die beroepsgrond te reageren en de
processuele belangen van de partijen over en weer. Partij sub 3 heeft geen feiten en omstandigheden aangevoerd op grond waarvan moet worden geoordeeld dat het
voor hem redelijkerwijs niet mogelijk was de op zitting van de Afdeling aangevoerde gronden eerder naar voren te brengen. Dit betoog dient derhalve wegens strijd
met de goede procesorde bij de beoordeling van het beroep buiten beschouwing te worden gelaten.

Het college heeft in redelijkheid de gevraagde omgevingsvergunning kunnen verlenen.

Mevr. mr.drs. C.C.J. Hartendorf (Lexquis)
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