
Onafhankelijke
Commissie bezwaarschriften
Woudenberg

ADVIES

met betrekking tot het bezwaarschrift van de Woudenbergse
Winkeliersvereniging DES , Van Steenbergenlaan 18 teWoudenberg, hierna te noemen : reclamant.
Gericht tegen :
het besluit van het college van burgemeester en wethouders
van Woudenberg van 18 juni 2019 , waarbij en voor zover het
verzoek om vergunning voor het aanbrengen van vlaggen en
LED -verlichting aan de frames van de leibomen in de
Dorpsstraat en Voorstraat gedeeltelijk is geweigerd.
Datum advies: 14 oktober 2019

Verloop van de procedureReclamantheeft vergunning aangevraagd voor het in de periode van mei tot en met
september van ieder jaar permanent aanbrengen van vlaggen aan de frames van de
leibomen in de Dorpsstraat en de Voorstraat en voor het aanbrengen van LED -verlichting ,
aan deze frames , in de periode van 1 november tot en met 15 januari van ieder jaar.
Het college van burgemeester en wethouders heeft bij besluit van 18 juni 2019 het verzoek
van reclamant om vergunning voor hetpermanentaanbrengen van vlaggen op
privaatrechtelijke gronden afgewezen . Ook werd het verzoek voor de LED - verlichting
afgewezen . Wel heeft het college vergunning verleend voor het aanbrengen van de vlaggen
tijdens evenementen in 2019.
Tegen ditbesluitheeft reclamant bij brief van 2 augustus 2019 een bezwaarschrift ingediend.
Reclamant is in de gelegenheid gesteld te worden gehoord door de bezwarencommissie op
12 september 2019 .
Reclamant heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt en werd vertegenwoordigd door de
heer B . Geijtenbeek , secretaris van het bestuur en de heer H . van Markus, penningmeester.
Burgemeester en wethouders werden vertegenwoordigd doormevrouw K . Hendriks en
mevrouw L.K . Kuperus, beiden werkzaam bij de gemeente .

Van deze hoorzitting is een beknopt verslag opgemaakt. Dit verslag is bijhet advies
gevoegd



Overwegingen van de commissieTen aanzien van de ontvankelijkheid
Reclamantkomt op tegen de gedeeltelijke weigering van een vergunning opprivaatrechtelijke gronden . Daarom heeft de commissie zich de vraag gesteld of hetbezwaarschrift kan worden ontvangen , nu de weigering niet is gebaseerd op een
publiekrechtelijke regeling. De commissie meent dat reclamantwel in zijn bezwaar kanworden ontvangen , omdat,nu er sprake is van het deels honoreren van de aanvraag doorhet verlenen van een publiekrechtelijke vergunning , het niet verlenen van toestemming voor
het overige opgevatdientte worden als een impliciete weigering om een publiekrechtelijkevergunning te verlenen . Bovendien is met de publiekrechtelijke bevoegdheid hetzelfderesultaat te bereiken (het voorkomen van overlast voorbewoners ) als methet gebruik makenvan het eigendomsrecht en is de rechtsbescherming van aanvrager en omwonenden bij eenpubliekrechtelijke vergunning beter gewaarborgd en eenvoudiger. Reclamantkomt niet optegen de weigering om een vergunning voor het aanbrengen van LED - verlichting. Tijdens dehoorzitting heeft reclamant verklaard dat voor de LED -verlichting geen vergunning isaangevraagd .Wellicht dat in een later stadium wel een concrete aanvraag zalworden
gedaan .
Ook voorhet overige wordtaan de ontvankelijkheidseisen voldaan , zodat de commissie
adviseert reclamant in het bezwaar te ontvangen .
Ten aanzien van de bezwarenReclamant is het niet eensmet de motivering van hetbesluit om geen vergunning voor de
permanente vlaggen te verlenen , namelijk dat sprake zou kunnen zijn van overlast voorbewoners in het centrum . Blijkens een door reclamant gehouden enquête blijkt dat een grootdeel van de bewoners geen bezwaar heeft tegen het aanbrengen van de vlaggen . Door dezeweigering ontneemtde gemeente de winkeliers de mogelijkheid om te zorgen voormeer
sfeer en beleving in het centrum .
Overwegingen van de commissie m .b . t. de bezwaren
De commissie constateert dat toestemming voor het permanent plaatsen van vlaggen isafgewezen in verbandmethetmogelijk ontstaan van overlast voor de omwonenden . Voortsconstateert de commissie datwelvergunning is verleend voor het plaatsen van de vlaggengedurende een evenement. Het onderscheidende argument van het college waarom
hiervoor wel vergunning kan worden verleend is dat bij een evenement sprake is van eenvast aanspreekpunt in geval van calamiteiten .
In de eerste plaatsmerkt de commissie op dat op grond van artikel 2 : 10 , tweede lid onder avan de Algemene Plaatselijke Verordening voor het aanbrengen van vlaggen tijdensevenementen geen verbod geldt. Tijdens evenementen kunnen zonder vergunning vlaggen
worden aangebracht.
Verdermerkt de commissie op dat op grond van artikel 1: 8 van de Algemene PlaatselijkeVerordening aan een vergunning voorschriften verbonden kunnen worden ter voorkoming ofbeperking van overlast. Zo kan aan de vergunning bijvoorbeeld het voorschrift wordenverbonden dat er een vast aanspreekpunt zal zijn bij vergunninghouder voor het geval zichonverhoopt calamiteiten zullen voordoen en kunnen eisen worden gesteld met het oog op destormbestendigheid van de vlaggen ) . De commissie is dan ook van mening dat deargumenten van het college om geen vergunning te verlenen door het stellen van adequatevoorschriften adequaat kunnen worden ondervangen .
Verdermerkt de commissie op dat op grond van artikel 1: 8 van de Algemene PlaatselijkeVerordening een vergunning kan worden geweigerd ter voorkoming of beperken vanoverlast. Hier dient evenwel een zorgvuldige belangenafweging aan vooraf te gaan . Uit



aar de mening van de coden , anders dan dat wori de herinrichting van
besluit blijkt naar de mening van de commissie niet of en hoe een dergelijke
belangenafweging plaats heeft gevonden , anders dan datwordt verwezen naar gemaakteafspraken met bewoners van bovenwoningen in het centrum bij de herinrichting van het
centrum . De commissie is daarom van mening dat in hetkader van de heroverweging van
het besluit deze belangenafweging alsnog dient plaats te vinden en dat daarbijde door
reclamant gehouden enquête onder de bewoners dientte worden betrokken .
Het is op grond van het voorgaande dat de commissie van mening is dat het besluit
onvoldoende is gemotiveerd en daarom niet in stand kan blijven .
AdviesDe commissie adviseert reclamanten in hun bezwaar te ontvangen en hetbezwaarschriftgegrond te verklaren .
Samenstelling commissieMevrouw mr. drs . S .M . Hogendoorn , voorzitter, de heren mr. A . J. van Helden en mr. D .
Stoffer , leden en de heer K . Wiesenekker, secretaris .
De secretaris, De voorzitter



Onafhankelijke
Commissie bezwaarschriften
Woudenberg

VERSLAG IN HOOFDZAKEN
van de hoorzitting van de onafhankelijke bezwarencommissieWoudenberg van 12 september 2019 ;
met betrekking tot het bezwaarschrift van de WoudenbergseWinkeliersvereniging DES , Van Steenbergenlaan 18 teWoudenberg , hierna te noemen : reclamant.
Gericht tegen :
het besluit van het college van burgemeester en wethoudersvan Woudenberg van 18 juni 2019, waarbij en voor zover hetverzoek om vergunning voor het aanbrengen van vlaggen enLED - verlichting aan de frames van de leibomen in deDorpsstraat en Voorstraat gedeeltelijk is geweigerd .

Locatie : gemeentehuis Woudenberg.
Aanwezig :
de Winkeliersvereniging DES, vertegenwoordigd door de herenB . Geijtenbeek en H . van Markus, hierna te noemenreclamant;
namens het college van burgemeester en wethouders,mevrouw K . Hendriks en mevrouw I. K . Kuperus;
de commissie , mevrouw mr. drs . S . M . Hogendoorn( voorzitter ), de heren mr. A . J . van Helden en mr. D . Stoffer( leden ) en de heer K . Wiesenekker ( secretaris ) .

1 . OpeningDe voorzitter opent de hoorzitting .
2 . Toelichting van reclamantAlvorens de heer Geijtenbeek namens reclamant het bezwaarschrift toelicht wordt

duidelijk dat zijn aanvraag niet behelst het aanbrengen van LED -verlichting in de
leibomen . De bedoeling van reclamant was om hierover in gesprek met de
gemeente te gaan , omdat er wel plannen zijn in die richting. Het besluit van de
gemeente met betrekking tot de verlichting is daarom prematuur . Reclamant meentdat zijn bezwaarschrift voldoende duidelijk is . Over het verweerschrift van de
gemeente heeft hij wel een aantalopmerkingen . Zo vraagt hij zich af of de APV wel
van toepassing is op de gevraagde vlaggen . Vlaggen zijn toch niet te beschouwen
als een uitstalling . Verder vraagt hij zich af waarom voor het vlaggen tijdensevenementen wel vergunning wordt verleend en niet voor de periode van april toten met september. Het grootste bezwaar van de gemeente betreft mogelijke
overlast door de bewoners. Daarom heeft de DES onderzoek gedaan door



van een enquête onder de bewoners. Er zijn 70 enquêteformulieren verstuurd . Erzijn 34 formulieren terug ontvangen , waarvan er zes met bezwaar. Spreker is vanmening dat uit het besluit van de gemeente niet blijkt dat er een evenwichtigebelangenafweging heeft plaatsgevonden . Hij heeft de indruk dat de belangen van debewoners zwaar wegen en dat de belangen van de winkeliers onvoldoende zijnmeegewogen . Voor de verlichting maakt hij nog op dat er in het verleden ookverlichting was in de winkelstraten . Nooit heeft dat een bezwaar opgeleverd . Denieuw grondspots voldoen niet aan het doel om de sfeer te verhoging . Daaromwordt nagedacht over de LED -verlichting. Hij merkt nog op dat het gewenst is datde gemeente duidelijk maakt wanneer er wel en wanneer er geen sprake is vanoverlast. Meer regulering verschaft duidelijkheid en voorkomtwillekeur .
3 . Toelichting van de gemeenteDe vertegenwoordigers van de gemeente geven aan dat de vergunningaanvraagvoor de vlaggen is getoetst aan de APV . Anders dan bij een evenement is er bijpermanent vlaggen geen toezicht in de vorm van een vast aanspreekpunt. Daaromis het permanent vlaggen niet gehonoreerd . De LED -verlichting is een aparthoofdstuk . De gemeente is van mening dat er eerst goed overleg moet wordengevoerd , alvorens een vergunningaanvraag wordt ingediend. In dat verband zal ookaan de orde komen de toezeggingen die er zijn en de verwachtingen die zijn gewektbij de bewoners in het centrum . De toestemming voor de vlaggen is opprivaatrechtelijke gronden niet gegeven , zodat hetbezwaarschrift niet ontvankelijkis . De gemeente geeft geen toestemming om de leibomen te gebruiken .

Laatste woord reclamantDoor de laatste opmerking is reclamant verrast. Hij heeft niet zien aankomen dat degemeente geen toestemming zou geven . De houders voor de vlaggen zijn namelijkin overleg met de gemeente aangebracht. Nu rijst de vraag wat een aantrekkelijkcentrum de gemeente waard is .
5 . SluitingDe voorzitter sluit de hoorzitting


