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FAX 

Rechtbank Arnhem 
t.a.v. Sector Bestuursrecht 
Postbus 9030 
6800 EM Arnhem 
 
Fax: 026-3592815 
 
 
 
 datum:  2-10-2009 
 betreft:  Beroep 09/3817 WRO en AWB 09/3844 
 
 
 
 
Edelachtbaar rechtscollege, 
 
Bij deze fax treft ons verweer inzake het beroep A.J. Westbroek te Doorwerth aan. 
 
Tevens delen wij u hierbij mee, dat ondergetekende en echtgenote ir M.J. Hamilton-
Huisman gebruik willen maken van het recht om als partij aan deze beroepsprocedure 
deel te nemen 
 
Dit verweer bestaat uit zeven pagina’s gevolgd door een getekende volmacht. 
 
Als gevolmachtigde zal de heer mr. ing. R. van der Plank optreden. U ontvangt van hem 
per post een korte toelichting en de bijlagen zoals deze in ons verweerschrift opgesomd 
staan. 
 
Indien gewenst kunt u op onze website www.watertoren-doorwerth.nl nadere informatie 
vinden over het ontwerp en de voorgang van de bouw. 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Ir. J.C. Hamilton 

Ir. J.C. Hamilton en
Ir. M.J. Hamilton-Huisman 
Beeklaan 14 
6865 VH  Heveadorp 
Telefoon 026-3390274 
Telefax   026-3390281 
j.hamilton@hamilton-consult.nl 

Jos
Rechthoek
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Ir J.C. Hamilton 
Ir M.J. Hamilton‐Huisman 
Beeklaan 14 
6865 VH Doorwerth  
Telefoon: 06 ‐ 53500408 

               

Rechtbank Arnhem 
t.a.v. Sector Bestuursrecht 
Postbus 9030 
6800 EM  ARNHEM 

Doorwerth, 27 september 2009. 

 

 

Betreft:     beroep A.J. Westbroek te Doorwerth;  
Uw kenmerk:    09 / 3817 WRO en AWB 09/3844 
Ons kermerk:    Schriftelijke reactie  

Edelachtbaar rechtscollege, 

Als belanghebbenden willen wij graag onze reactie geven op de zaak 09/3817 WRO. 

Wij hebben begin 2008 de watertoren aangekocht met de bedoeling dit rijksmonument als 
industrieel monument te behouden voor het nageslacht. 

In hetgeen hierna volgt hebben we steeds een citaat genomen uit het schrijven van het 
advocatenkantoor ‘Van Veen Noppen & de Vries’ van datum 18 september 2009 met kenmerk 
13847‐MC/MC. Vervolgens volgt een kort resumé van wat wij daaruit begrepen hebben en daarna 
onze reactie. 

Citaat: 
Eiser blijft van mening dat ten onrechte toepassing is gegeven aan artikel 19 lid 2 WRO.  De huidige 
bestemming van het perceel is bedrijfsmatig[1] van aard, of een nutsbedrijf afzonderlijk wordt 
bestemd is een kwestie van semantiek en techniek van het bestemmingsplan, en deze is te omvangrijk 
om als "incidenteel"[2] beschouwd te worden. Er is derhalve ten onrechte toepassing gegeven aan 
artikel 19 lid 2 WRO nu de situatie ter plaatse niet valt binnen de meest recente lijst van de provincie 
Gelderland voor toepassing van en dergelijke vrijstelling. 

Wat lezen wij hierin: 
Uit dit stuk begrijpen wij dat gezegd wordt dat het College van B&W niet bevoegd is om de 
vrijstellingslijst toe te passen en dat daarom het besluit vernietigd moet worden. De redenering richt 
zich op twee onderdelen: het niet bestaan van onderscheid tussen nutsvoorzieningen en bedrijven 
en daarnaast dat het niet om een ‘incidentele bedrijfsbestemming’ zou gaan en er dus sprake is van 
een bedrijventerrein.  

Onze reactie: 
Voor de vraag of B&W bevoegd is om vrijstelling te verlenen zoals bedoeld in artikel 19 lid 2 van de 

Jos
Rechthoek
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(oude) WRO, is door de provincie Gelderland een vrijstellingslijst opgesteld. Daarbij wordt gekeken 
naar de huidige bestemming van een terrein. In het bestemmingsplan “W.A. Scholtenlaan – Oude 
Oosterbeekseweg Doorwerth“ heeft het terrein de bestemming Nutsvoorziening.  
Volgens de vrijstellingslijst kan B&W voor ‘bouwprojecten in stedelijk gebied’ vrijstelling verlenen 
voor woonfuncties, mits niet gesitueerd op een bedrijventerrein”.  

[1] Kennelijk wordt als uitgangspunt genomen dat Vitens weliswaar een nutsbedrijf is maar in de zin 
van de definities van de vrijstellingslijst toch een bedrijf is. De vrijstellingslijst maakt echter wel 
degelijk onderscheid tussen bedrijven (handel, nijverheid, commerciële dienstverlening, industrie en 
kantoren) en openbare nutsvoorzieningen, die duidelijk niet als bedrijf gezien worden. 
Nutsvoorzieningen zijn blijkbaar met opzet als aparte categorie beschouwd.  

Daarnaast is al eerder (op de bezwarenzitting) door eiser aangevoerd dat ons bouwproject ook als 
bedrijf zou moeten gekenmerkt. Op de eerste plaats kan de eventuele toekomstige bestemming 
nooit worden meegenomen in de vaststelling van de huidige situatie. De vrijstellingslijst is namelijk 
juist bedoeld om vrijstelling te kunnen krijgen van de bestaande bestemming van een terrein. Op de 
tweede plaats is in onze bouwaanvraag bij vraag 5a aangegeven, dat het een woning betreft. In de 
bouwvergunning blz 2 alinea 3 staat eveneens dat het een woning betreft. Ook de ruimtelijke 
onderbouwing spreekt op blz 5 van woonhuis met beperkte kantoorfaciliteiten. Het gaat hier dus 
over een woning, zeker als men in ogenschouw neemt dat er geen werknemers zijn of klanten over 
de vloer komen en de heer Hamilton over een paar jaar met pensioen gaat. Indien het hebben van 
een werkplek aan huis zich verzet tegen de verleende bouwvergunning, zijn we bereid een 
kantoorruimte elders te huren. 

[2] Een incidentele bedrijfsbestemming is – zie ook de beslissing op bezwaar – een 
bedrijfsbestemming zonder omliggende bedrijfsbestemmingen. Volgens de vrijstellingslijst is er geen 
sprake van een bedrijventerrein bij een incidentele bedrijfsbestemming ten behoeve van de vestiging 
van één bedrijf. Eiser stelt dat er slechts één bedrijf is, dat echter te omvangrijk is om nog als 
incidenteel beschouwd te worden. Hier wordt door de eiser een andere uitleg gehanteerd van het 
woord incidenteel die duidelijk afwijkt van de definitie die alom gehanteerd wordt. 
 
Uitleg van de term incidenteel is ook te vinden in de uitspraak van de Raad van State (LJN BG6431, 
200801823/1). In een vergelijkbare situatie (geplande woningbouw op voormalig Nuon‐terrein) is het 
begrip incidentele bedrijfsbestemming getoetst en geoordeeld dat één bedrijf zonder omliggende 
bedrijfsbestemmingen geen bedrijventerrein is in de zin van de vrijstellingslijst.  

Onze conclusie is dan ook dat er geen sprake is van een bedrijventerrein en dat B&W dus wel 
bevoegd zijn om vrijstelling te verlenen voor: “Projecten in stedelijk gebied, 1. Wonen: 
(bouw)projecten voor woonfuncties, mits niet gesitueerd op een bedrijventerrein”.   

Citaat: 
Ruimtelijke onderbouwing 
De wet vereist dat een vrijstelling ex artikel 19 lid 2 WRO voorzien is van een goede ruimtelijke 
onderbouwing en voegt daaraan toe dat dit bij voorkeur een (inter)gemeentelijk structuurplan [3] 
moet zijn. 

Wat lezen wij hierin: 
Uitgaande van de hypothese dat B&W wel bevoegd zijn om vrijstelling te verlenen, wordt hier 
gesteld dat de ruimtelijke onderbouwing toch niet voldoet aan de eisen die hieraan gesteld moeten 
worden. Daarom zou het besluit dus ten onrechte genomen zijn.  

Onze reactie: 
[3] De gemeente zegt dat dergelijke plannen op dit moment nog ontbreken (zie reactie gemeente op 
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voorlopige voorziening 09/3078 WRO 09, d.d. 5 augustus 2009). Dit betekent echter geenszins dat de 
gemeente geen eigen beleid heeft. Het “Toetsingskader procedures WRO artikel 19 lid 2” van 
oktober 2007 bevat beleidsregels en toetsingscriteria voor de toetsing van inbreidingsinitiatieven 
voor een beperkt aantal woningen. Deze criteria zijn ook door de gemeente voor dit project 
gehanteerd. Verder is hierin, uitgaande van een ruimtelijk perspectief, het sectorale beleid 
aangegeven. Dit Toetsingskader dient als overbrugging/interbellum tot het moment waarop de 
Structuurvisie kan worden vastgesteld, waarbij het hierin vermelde beleid de aanzet vormt voor het 
opstellen van de visie. 

Concrete voorbeelden uit het Toetsingskader zijn:  
Toetsingscriteria zijn o.a. ruimtelijke samenhang en inpassing, ruimtelijk wenselijke kwaliteit, afstand 
tot voorzieningen, woonmilieu en ontsluiting (pg 7). 
Beleid op het onderdeel Cultuur: er wordt ingezet op het verbeteren van de staat van onderhoud van 
het cultuurhistorisch erfgoed (pg 14).    
Woonvisie: In de Structuurvisie zal een integrale afweging plaatsvinden van alle denkbare 
inbreidingslocaties, met als doel om ook na 2008 minimaal in de eigen woonbehoefte te voorzien (pg 
41).   

Citaat: 
In een goede ruimtelijke onderbouwing zal in ieder geval ingegaan moeten worden op de ruimtelijke 
visie [4]  van de vrijstelling verlenende gemeente op de omgeving van het bouwplan en de redenen 
waarom het bouwplan wenselijk wordt gevonden binnen die ruimtelijke visie. Dit ontbreekt geheel. 
De "ruimtelijke onderbouwing" die is gehanteerd is bijna uitsluitend beschrijvend en zegt niets over 
voorgenomen ontwikkelingen in het gebied en de plaats daarbinnen van het bouwproject. Er wordt 
ook geen relatie gelegd met enig (inter)gemeentelijk structuurplan en ook niet met de ten tijde van de 
vergunningverlening in ontwikkeling zijnde structuurvisie. 

Wat lezen we hierin: 
Dat aan de ruimtelijke onderbouwing geen ruimtelijke visie van de gemeente ten grondslag ligt en 
dat deze ook niet ingaat op toekomstige ontwikkelingen. 

Onze reactie: 
[4] Hier wordt voorbij gegaan aan het vermelde in hoofdstuk 2 van de Ruimtelijke Onderbouwing. In 
2.1 wordt de visie van de gemeente weergegeven: kleinschalige inbreidingen zijn mogelijk, mits deze 
planologisch verantwoord is en een bijdrage levert aan de leefbaarheid van de kern. Deze visie is o.a. 
verwoord in het Toetsingskader (zie boven), de Toekomstvisie Renkum 2006 blz 8 en is ook 
opgenomen in de concept Structuurvisie 2009 blz 39. 

De reden waarom het bouwplan wenselijk wordt gevonden is de herbestemming van de watertoren 
om deze voor de toekomst te behouden. 

In het intergemeentelijk Structuurplan (Stadsregio Arnhem Nijmegen Regionaal Plan 2005‐2020, blz 
116) staat ook als beleidsvisie:  3. Cultuurhistorie Doelstelling: “Behoud door ontwikkeling”; het 
zodanig omgaan met cultuurhistorische kwaliteiten dat deze worden ingepast, waardoor ze 
beleefbaar blijven of worden. Dit sluit aan bij de Ruimtelijke Onderbouwing (blz 7,10 en 13) waarin 
de verbetering van de leefbaarheid wordt onderbouwd. 

Indien ook de concept Structuurvisie in beschouwing wordt genomen, is er sprake van de volgende 
visie:  
(blz 33) De gemeente biedt mogelijkheden voor nieuwe bebouwing, aansluitend bij de historische 
situatie. 
(blz 37) Ruimte voor wonen: Ook is er beperkt ruimte voor inbreidingslocaties. Alle locaties moeten 
zorgvuldig worden ingericht. Dat stelt eisen aan de maat en de schaal van de bebouwing en de relatie 
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die de bebouwing met haar omgeving aangaat. Kleinschalige werklocaties zijn, mits ze geen hinder 
veroorzaken, passende functies in de dorpen. 
(blz 110) Groene werkgelegenheid: De gemeente zet voor Doorwerth in op het behoud van de 
werkgelegenheidspositie, waar deze vermengbaar is met de woonfunctie. 

Deze citaten betreffen slechts een deel van alle visiedocumenten en beleidsnotities die ten behoeve 
van de Ruimtelijke Onderbouwing geraadpleegd zijn. Dit is gedocumenteerd en we hebben deze lijst 
toegevoegd aan dit schrijven.  

Citaat: 
Het enige [4] wat de "ruimtelijke onderbouwing" te melden heeft over het beleid en de reden waarom 
vrijstelling wenselijk zou zijn is de stelling dat het bouwplan zou bijdragen aan het behoud van de 
reeds aanwezige watertoren. Deze stelling is onbegrijpelijk en inconsistent [5]. Het is duidelijk dat door 
het bouwplan de watertoren zijn functie verliest en veranderd zal worden om in het bouwplan te 
passen[6]. De toren zal bovendien worden "ingebouwd" in een moderne constructie. Daarmee blijft de 
toren dus niet onverkort [7] behouden. Daarnaast is dit argument in ruimtelijk opzicht irrelevant [8]. Als 
behoud van de toren wenselijk wordt gevonden dan is het zaak waar nodig handhavend [9] op te 
treden , een reden voor vrijstelling [10]  levert dit niet op. 

Wat lezen we hierin: 
De eiser betwist het feit dat het bouwplan bijdraagt tot de instandhouding omdat de functie van 
watertoren verloren gaat en het ontwerp de watertoren schaadt. En daarnaast veronderstelt hij dat 
de instandhouding een kwestie is van handhaving door de overheid. 
  
Onze reactie: 
[5] De stelling is als zodanig niet terug te vinden. Onder H5.1  Motivering  van de Ruimtelijke 
Onderbouwing staat: "Het betreft een woonvoorziening midden in de woonwijk waardoor aan het 
verlaten bestaan van de watertoren, dat inmiddels tot groot bouwkundig verval geleid heeft, een 
einde komt. Op deze wijze wordt tegelijkertijd zeker gesteld dat de watertoren gerestaureerd wordt 
en een duurzame herbestemming krijgt, en dus langjarig behouden zal worden." 

Er wordt geponeerd dat er geen sprake kan zijn van behoud omdat de watertoren zijn functie 
verliest. Echter het behoud betreft het monument als fysiek object en niet de voormalige functie van 
watertoren. De functie watertoren is in 1962 komen te vervallen en definitief onomkeerbaar 
geworden door verkoop door Vitens aan een particulier.  
Uit ons restauratieplan blijkt juist dat wij zo veel mogelijk authentieke kenmerken willen behouden 
en een deel van de waterleiding zelfs terugplaatsen. 
Voorts wordt beweerd dat het bouwplan juist afbreuk doet aan de watertoren. Alle deskundigen 
(commissies, gemeente, provincie en rijksoverheid) zijn het niet eens met deze aanname. In 
tegendeel: deze zeer kritische en deskundige commissies hebben zich juist zeer lovend uitgelaten 
over het ontwerp in samenhang met het monument en zijn omgeving. 

[6] Hier wordt de zaak omgekeerd: het bouwplan is juist een afstemming op de watertoren. 

[7] Onverkort betekent onaangetast. Er wordt geïmpliceerd dat de watertoren niet mag worden 
aangetast. In de Ruimtelijke Onderbouwing wordt op geen enkele plaats gesproken over het 
voornemen / het uitgangspunt om de toren onverkort (onaangetast) te willen behouden. Er is een 
monumentenvergunning die onherroepelijk is en die de voorgenomen herbestemming goedkeurt.  

[8] Hier wordt beweerd dat hoe de toren er bij staat geen invloed heeft op de ruimtelijke omgeving. 
Het behoud van de toren is wel degelijk een argument in ruimtelijk opzicht. Zie ook hierboven 
bijvoorbeeld het beleidsaspect ‘het zodanig omgaan met cultuurhistorische kwaliteiten dat deze 
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worden ingepast, waardoor ze beleefbaar blijven of worden’. Een vervallen monument zal immers 
een tegenovergesteld effect bewerkstelligen.  

[9] Het uitgangspunt ‘Dat herbestemmen geen reden is omdat er onderhoudsplicht is en dat de 
gemeente dit moet handhaven’ is niet houdbaar. Er is geen wettelijke onderhoudsplicht. De 
gemeente kan alleen een aanschrijving doen als het monument ernstig vervalt, waardoor het 
voortbestaan van het monument in het geding is (Monumentenwet). 
Er is inmiddels een flinke onderhoudsachterstand en wel zo dat er voor 250.000 euro gerestaureerd 
moet worden, terwijl de herbouwwaarde zo’n 650.000 euro betreft. De herbestemming maakt het 
economisch mogelijk om de restauratie uit privé middelen gefinancierd te krijgen. Zonder 
herbestemmen is er geen hypotheek mogelijk. De overheid zelf heeft voor deze categorie industriële 
objecten slechts marginale subsidiemogelijkheden geschapen. 

[10] Herbestemmen wordt door de overheid gezien als het middel tot behoud van monumenten. 
Anders zouden we ook nooit een monumentenvergunning hebben kunnen krijgen. Ook is, door het 
feit dat de monumentenstatus in 2002 onherroepelijk is geworden, door de gemeente en de 
omwonenden feitelijk geaccepteerd dat de watertoren zou moeten worden herbestemd, dit omdat 
deze zijn oorspronkelijke economische functie nooit meer zou kunnen krijgen. 

Citaat: 
In het besluit op bezwaar wordt aanvullend opgemerkt dat de structuurvisie het plan niet zonder 
meer uitsluit. Dat is op zich juist maar levert nog steeds geen argument op waarom het bouwplan 
zodanig wenselijk is, en zodanig goed past binnen de toekomst van het gebied, dat er vrijstelling voor 
moet worden verleend. 

Wat lezen we hierin: 
Dat indien de concept Structuurvisie in de afwegingen zou worden betrokken, de gemeente geen 
argumenten geeft waarom het bouwplan wenselijk is en zou passen in de toekomstige 
ontwikkelingen. 

Onze reactie: 
Uit de citaten hierboven genoemd blijkt duidelijk dat het plan past binnen de kaders van het huidige 
en ook het toekomstige beleid dat de gemeente wenst te voeren.  

Citaat: 
Nu er geen enkel argument is op basis waarvan gezegd kan worden dat het bouwplan goed past 
binnen de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied is er geen sprake van een goede 
ruimtelijke onderbouwing en had geen vrijstelling verleend mogen worden. 

Wat lezen we hierin: 
Dat de eiser van mening is dat niet is aangetoond dat het plan binnen het beleid ten aanzien van de 
ruimtelijke ontwikkeling past en als gevolg hiervan de vrijstelling niet verleend had mogen worden. 

Onze reactie: 
Uit het verslag van de bezwarencommissie blijkt dat: "Na verlies van haar oorspronkelijke functie is 
de bouwkundige staat van de watertoren verslechterd. Aangezien de watertoren niet meer in haar 
oude functie zal worden hersteld, is gezocht naar een herbestemming van de watertoren waarbij de 
toren zal worden gerestaureerd. De watertoren is gelegen in een gebied met voornamelijk 
woningbouw. Het bouwplan voorziet in een inpassing van de watertoren in dit woongebied. Naar het 
oordeel van de commissie kan gelet op het voorgaande niet gezegd worden dat het bouwplan van 
vergunninghouder niet van een goede ruimtelijke onderbouwing is voorzien." 
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Met andere woorden: het bouwplan is wenselijk omdat daardoor het rijksmonument een nieuwe 
toekomst krijgt en het bouwplan goed binnen de toekomst van het omliggende woongebied en de 
kern Doorwerth past. 

Naar onze mening stelt de RvS dat niet al te rigide gekeken mag worden naar wat vigerend beleid is 
of zou moeten zijn. Zie BI0407 over art 19 lid 2 procedures: “Is aan de toepassingsvoorwaarden 
voldaan, waaronder het vereiste dat een vrijstelling moet zijn voorzien van een goede ruimtelijke 
onderbouwing, dan komt het bestuur bij de besluitvorming omtrent de vrijstelling grote 
beleidsvrijheid toe, in aanmerking genomen de aard van de daarbij te maken afweging die in hoge 
mate politiek en bestuurlijk is. De rechter dient de beslissing terughoudend te toetsen, dat wil zeggen 
zich te beperken tot de vraag of het college in redelijkheid tot zijn besluit om vrijstelling te verlenen 
heeft kunnen komen.” 

B&W van Renkum hebben zich bij de totstandkoming van het besluit mede laten leiden door 
bevindingen van het eigen ambtenarenapparaat en diverse gemeentelijke en rijkscommissies, 
waaronder ook de provincie. En het Gelders genootschap, een zeer professionele organisatie op dit 
vlak. Deze commissies zijn deskundig en kijken bij hun oordeel naar allerhande beleidsaspecten en 
wettelijk kader. Juist in het geval van een rijksmonument wordt alle zorgvuldigheid in acht genomen. 
Er kan zondermeer gesteld worden dat een herbestemmingprocedure van een rijksmonument het 
meest zorgvuldige is dat men zich kan voorstellen. Zodat voldaan is aan het gestelde in de uitspraak 
van de RvS BJ5058: De beslissing al dan niet vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan is de 
bevoegdheid van ‐ in dit geval ‐ het college, waarbij het college beleidsvrijheid heeft en de rechter de 
beslissing terughoudend moet toetsen, dat wil zeggen zich moet beperken tot de vraag of het college 
in redelijkheid tot zijn besluit om de vrijstelling te verlenen heeft kunnen komen. 

Citaat: 
Motivering 
Door meerdere omwonenden, waaronder eiser, is uitvoerig aangegeven waarom zij het bouwplan 
onwenselijk en een inbreuk op hun rechten en woongenot achten. Door verweerder is op geen enkele 
wijze onderbouwd waarom het particuliere belang van de vergunninghouder voorrang zou dienen te 
krijgen boven het particuliere belang van de omwonenden. De enkele stelling dat "het wel meevalt 
[11]" met het gevreesde verlies van privacy en uitzicht levert geen motivering op waarom 
vergunninghouder bevoordeelt [12] zou moeten worden ten laste van omwonenden. Daarmee is het 
besluit op bezwaar onvoldoende gemotiveerd en kan het dus niet in stand blijven. 

Wat lezen we hierin: 
Er ligt geen goede belangenafweging omwonenden versus vergunningaanvrager ten grondslag aan 
het besluit, waardoor deze niet in stand kan blijven. 

Onze reactie: 
[11] De bewering dat “het wel meevalt” is tijdens de bezwarenzitting (zie verslag) door eiser zelf 
gedaan in relatie met een ander onderwerp en wel de hoogte van het bouwblok! 

Uit de motivering van het besluit op bezwaar valt duidelijk af te leiden dat de gemeente wel degelijk 
belangen heeft afgewogen. Zij refereren ook aan het feit dat in eerste instantie uitgegaan moet 
worden van het ingediende plan. (zie ook BG6431).  
De commissie van bezwaar komt ook onder het kopje Belangenafweging tot de conclusie dat het 
college de belangen van bezwaarden voldoende heeft afgewogen.  
Het college mag in beginsel (zie ook BG6431) doorslaggevende betekenis toekennen aan de positieve 
adviezen van in dit geval welstandcommissie, monumentencommissie en Gelders Genootschap. 

Ook is het punt van de privacy in een soortgelijk geval getoetst in BB5839 en acceptabel gevonden 
indien het object ruim van de erfgrens is gepositioneerd. 
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[12] De term “bevoordeelt” wordt door ons toch anders gezien: we investeren € 250.000 in de 
restauratie en extra € 70.000 in de nieuwbouw om rekening te houden met de wensen van de buren! 

Tot slot: 
Het valt op dat op geen enkel punt aan de reacties en toelichtingen van de gemeente wordt 
gerefereerd. Het beroep is niet meer dan een herhaling van zetten van de zienswijze en het eerdere 
bezwaar. 

Bij onze reactie voegen we drie stukken toe die moeten onderbouwen dat er ten aanzien van de 
planvorming en de communicatie met de andere belanghebbenden uiterst zorgvuldig is gehandeld. 
Wat de heer Westbroek persoonlijk betreft, betreuren we het dat een toekomstige buur ons het 
leven door zijn pertinente opstelling zo moeilijk maakt. We hebben er alles aan gedaan om een goed 
plan neer te leggen. Ook ten aanzien van de invulling van de erfafscheiding hebben we de heer 
Westbroek zijn voorkeur laten uitspreken. We hebben concessies gedaan aan buren en overheid, we 
hebben extra geld geïnvesteerd om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan eenieders wensen.  
Helaas zijn we nu al een klein fortuin kwijt om steeds maar te reageren op de bewegingen van de 
heer Westbroek. Triest omdat we juist onbaatzuchtig geld hebben willen investeren in een uniek 
stukje cultureel erfgoed. 

 

Hoogachtend, 

 

 

Ir. J.C. Hamilton 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toegevoegde bijlagen separaat te verzenden: 
1. Schriftelijke reactie van Architectenbureau Moons namens fam. Hamilton, n.a.v. verzoek 
voorlopige voorziening, 24 augustus 2009 
2. ‘Toetsing Ruimtelijke onderbouwing op beleidsplannen van gemeente, regio en provincie.’, notitie 
van fam. Hamilton, 16 augustus 2009 
3. Afschrift brief van fam. Hamilton aan de buren, 7 juli 2009 
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Criterium Toetsingskader 16082009  1 

Toetsing Ruimtelijke onderbouwing op beleidsplannen van gemeente, regio en provincie.  

Indeling op basis van Toetsingskader procedures WRO art 19 lid 2 van de gemeente Renkum. 

 

Criterium Toetsingskader  Ruimtelijke onderbouwing, pg nr, tekst  Beleidsstuk, pg  Tekst  
‐ Planologisch verantwoord  
 

5: watertoren restaureren als 
belangwekkend industrieel monument. 
Terrein herbestemmen tot woonhuis 
met beperkte kantoorfaciliteiten door 
nieuwbouw en een glazen tussenlid. 
16: herbestemmen van watertorens is 
vaak moeilijk. Doordat deze toren in een 
woongebied ligt, is herbestemmen tot 
wonen voor de hand liggend  

Stadsregio Arnhem 
Nijmegen Regionaal 
Plan 2005‐2020, pg 
14   

Koers: van uitbreiding naar transformatie 
Transformatie van het bestaande staat centraal in 
dit Regionaal Plan. ... Tenslotte leidt transformatie 
ook tot functieverandering, waarbij in onbruik 
geraakte terreinen worden herontwikkeld en de 
huidige functie wordt ingewisseld voor nieuwe 
bestemmingen. 

Dorpsspiegel 2007, 
pg 15 

Inwoners van Doorwerth zijn vaker van mening dat 
hun dorp is vooruitgegaan. Vaakst genoemde 
redenen voor deze vooruitgang is de renovatie, 
vernieuwing van het winkelcentrum en nieuwbouw 
van huizen. 

‐ Een bijdrage levert aan de 
leefbaarheid in de kern, 
zoals verwoord in de 
uitgangspunten van de 
Wmo. 

 

7: onderhoud van de toren zal leiden tot 
visuele verbetering. Dit komt de 
leefbaarheid voor de omwonenden ten 
goede. 
10: dit (wonen ipv bedrijfsmatig) 
verbetert de leefbaarheid van de buurt 
13: vooraanzicht wordt verbeterd. De 
wijk krijgt er een stuk groen ruimte en 
zicht op het rijksmonument bij. Zichtbare 
groene erf landschappelijk gezien een 
verbetering in kwaliteit. 

Minivisie Doorwerth 
Centrum 2007, pg 3,4 

Uitgangspunten voor verdere visieontwikkeling: 
.. wonen in een groene en rustige woonomgeving 
wordt zeer gewaardeerd 
..in 2030 is er een gevarieerd aanbod van woningen 
..de bevolking heeft aangegeven voor kleinschalige 
ontwikkelingen te zijn op het gebied van 
bedrijvigheid, zorgsector, recreatie‐ en horeca 
activiteiten. 
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Criterium Toetsingskader  Ruimtelijke onderbouwing, pg nr, tekst  Beleidsstuk, pg  Tekst  
Concept 
Structuurvisie 
Renkum 2009, pg 37 

Ruimte voor wonen: 
Ook is er beperkt ruimte voor inbreidingslocaties. 
Alle locaties moeten zorgvuldig worden ingericht. .. 
Dat stelt eisen aan de maat en de schaal van de 
bebouwing en de relatie die de bebouwing met 
haar omgeving aangaat… 
Kleinschalige werklocaties zijn, mits ze geen hinder 
veroorzaken, passende functies in de dorpen. 

‐ Ruimtelijke samenhang en 
inpassing in de 
stedenbouwkundige 
structuur 

 

6: een complete woonfunctie in de toren 
is niet mogelijk. Daarom is een 
uitbreiding van de bouwmassa nodig.  
6: plaatsing van bouwmassa zuidelijk op 
het perceel zodat het zicht op de toren 
zoveel mogelijk behouden blijft. 
7: verwaarloosde erf opknappen, 
waardoor meer aansluiting met de 
omgeving ontstaat. 
8: bebouwd oppervlak neemt toe tot 
22% van het perceel. Bestraat oppervlak 
neemt af. 
10: “beleid is gericht op handhaving, 
versterking en/of herstel van 
cultuurhistorische waarden. “  
10: “percelen waar nu bedrijfsmatige 
activiteit voorkomt, gelegen in een 
woongebied, komen in aanmerking voor 
woningbouw.” 
13: geringe uitbreiding, aan de zijde waar 
thans het open erf is gelegen, efficiënt 
grondgebruik, compacte bundeling, 
waardoor functies dichter bij de straat 
komen en het groene erf aan de 
noordzijde geheel vrij van bebouwing 
kan blijven. Zodat afstand wordt 
genomen van de watertoren 
 

Concept 
Structuurvisie 
Renkum 2009, pg 39 

Inbreiden en herstructureren met kwaliteit: 
Binnen de kernen zijn kleine herstructureringen en 
inbreidingen voorstelbaar. …. 
enkele spelregels: 
In algemene zin is het criterium dat het initiatief 
moet inspelen op de ruimtelijke context en 
karakteristieken van de omgeving waarbinnen de 
locatie zich bevindt. 
Daarbij speelt tevens dat ingespeeld moet worden 
op eventuele aanwezigheid van waardevolle 
cultuurhistorische 
stedenbouwkundige of landschaps‐architectonische 
elementen en de identiteit van de omgeving. 
 
Bij herstructurering en inbreidingen gelden de 
volgende aandachtspunten: 
• qua maat en schaal aansluiten op de bestaande 
omgeving. 
• aansluiting zoeken met de voorkomende 
rooilijnen 
•aansluiting zoeken bij de voorkomende oriëntatie 
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Criterium Toetsingskader  Ruimtelijke onderbouwing, pg nr, tekst  Beleidsstuk, pg  Tekst  
op de openbare ruimte.  
• bouwhoogte aansluiten bij de 
omgevingskenmerken.  
• rekening houden met de structuur van de 
omgeving.   
• qua dichtheid een relatie hebben met de 
omgeving.  
• aansluiten bij de regels van de Welstands‐nota. 
 

Toekomstvisie 
Renkum 2006, pg 5 

De gemeente biedt in 2030 daarom extra 
mogelijkheden voor moderne kantoren en kleine 
bedrijfsverzamelgebouwen 
| dienstverlening (thuis werken) door ‘slimme’ 
infrastructuur (digitale voorzieningen).  

Toekomstvisie 
Renkum 2006, pg 8 

De mogelijkheden voor bouwen zijn, zoals bekend, 
beperkt in de gemeente door de contouren 
waarbinnen gebouwd mag worden. Toch heeft de 
gemeente de ambitie om de mogelijkheden die er 
zijn ten volle te benutten. Door creatief de 
beschikbare ruimte te benutten (inbreiden), zijn er 
nog vele mogelijkheden voor kwalitatief 
hoogstaande en gevarieerde woningbouw. 

Concept 
Structuurvisie 
Renkum 2009, pg  
114 

Herstructureren woon‐ en werklocatie: 
….is het van belang dat in een dorp ook goed aan 
huis gewerkt kan worden. 

‐ Ruimtelijk wenselijke situatie 
 

16: welstandsadvies loopt 
16: monumentenvergunning is verleend, 
met veel waardering 

Bestemmingsplan 
W.A.Scholtenlaan – 
Oude 
Oosterbeekseweg , 
pg 9 

Binnen het bos bevindt zich, gecamoufleerd door 
de bomen, een menging van gestapelde en 
grondgebonden woningbouw. 
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Criterium Toetsingskader  Ruimtelijke onderbouwing, pg nr, tekst  Beleidsstuk, pg  Tekst  
Bestemmingsplan 
W.A.Scholtenlaan – 
Oude 
Oosterbeekseweg ,Pg 
23 

Voor alle bovenstaande gebouwen geldt dat de 
beschreven eigen kenmerken bepalend zijn voor 
het beeld. Deze dienen bewaard en onderhouden 
te blijven, want zodra hier achterstand in optreedt, 
vallen de gebouwen op en vormen ze een negatief 
accent binnen het totaalbeeld. 
 

Bestemmingsplan 
W.A.Scholtenlaan – 
Oude 
Oosterbeekseweg ,pg 
41 

6.2.3 De goot‐ cq bouw/nokhoogte van een 
gebouw mag niet meer bedragen dan de daartoe 
op de kaart in meters aangegeven maat:  
voor de woningen aan de Waaijenberg en 
Spechtlaan geldt dus: goothoogte 6 meter, max 
nokhoogte 9 meter 

‐ Afstand tot het centrum en 
de voorzieningen 

 

10: de locatie ligt op geringe afstand van 
het winkelcentrum. 

   

‐ Woonmilieu: het 
woonmilieu van bestaande 
woningen mag niet 
onevenredig worden 
aangetast 

 

10: het betreft geen inrichting zoals 
bedoeld in  art.2 lid 1 BEVI 
10: het betreft geen uitoefening van 
detailhandel 
10: het betreft geen seksinrichting 
14: gekozen om de woning geheel op te 
schuiven, waarmee overlast voor de 
nieuwe woning en de belendingen wordt 
voorkomen. 
13: vooraanzicht wordt verbeterd. De 
wijk krijgt er een stuk groen ruimte en 
zicht op het rijksmonument bij. Zichtbare 

Bestemmingsplan 
W.A.Scholtenlaan – 
Oude 
Oosterbeekseweg ,Pg 
20 

Voor de woningen in de klassen I en II geldt dat ze 
uitsluitend als woning mogen worden gebruikt. 
Gebruik van een gedeelte van de woning al 
kantoorruimte is alleen toegestaan onder 
voorwaarde dat:  
‐ De hoofdfunctie van de woning wonen blijft 
(kantoorfunctie is ondergeschikt) 
‐ het uiterlijk/aanzien van het pand niet wordt 
gewijzigd 
‐ er geen reclameborden of lichtbakken in of aan 
het pand worden aangebracht 
‐ de huidige parkeerdruk niet zal toenemen 
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Criterium Toetsingskader  Ruimtelijke onderbouwing, pg nr, tekst  Beleidsstuk, pg  Tekst  
groene erf landschappelijk gezien een 
verbetering in kwaliteit. 

Concept 
Structuurvisie 
Renkum 2009, pg 110

Groene werkgelegenheid: 
De gemeente zet voor Doorwerth in op het behoud 
van de werkgelegenheidspositie, waar deze 
vermengbaar is met de woonfunctie. 

‐ Ontsluiting, verkeer en 
mobiliteit 

 

10: geen grote verkeersaantrekkende 
werking 
10: Spechtlaan is 30 km zone 
13: inrit is verplaatst tov oorspronkelijk 
plan en vormt een veilige constructie 
voor het verkeer. 
13: parkeerfaciliteit op het erf, 
overzichtelijk en veilig 
13: voldoende parkeerplaatsen (16: 
norm =2). 
13: kantoor aan huis heeft geen 
verkeersaantrekkende werking omdat 
adviezen op locatie gegeven worden. 
13: in de huidige situatie is altijd 
voldoende vrije parkeerruimte aanwezig 
13: perceel is eenvoudig per voet, fiets, 
openbaar vervoer of met de auto 
bereikbaar 
16: zal leiden tot een geringe toename 
van aantal verkeersbewegingen. Gelet op 
de ruime capaciteit is dit aanvaardbaar. 
 

   

‐ Oplossing van functioneel, 
strategisch belang / 
oplossen knelpunt 

6: Door de verkoop door Vitens is de 
huidige nutsbestemming niet meer van 
kracht 

Concept 
Structuurvisie 
Renkum 2009, pg 33 

De gemeente biedt mogelijkheden voor nieuwe 
bebouwing, aansluitend bij de historische situatie. 
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‐ Bodemgesteldheid, geluid 

en luchtkwaliteit 
10: het betreft geen geluidzonering 
plichtige inrichting 
15: geen bodemverontreiniging bekend, 
verkennend onderzoek gedaan. Nieuwe 
activiteiten leiden niet tot 
bodemverontreiniging  
15: geen invloed op luchtkwaliteit 
15: verkeers en industrielawaai is niet 
aan de orde. 
15: geen uitstoot van verontreinigende 
stoffen in de omgeving 

Bestemmingsplan 
W.A.Scholtenlaan – 
Oude 
Oosterbeekseweg ,Pg 
24 

Binnen het plangebied zijn geen 
vergunningplichtige bedrijven gehuisvest. 
..vervalt de onderzoekverplichting naar de 
akoestische belasting door het wegverkeer. 
..geen aanwijzigingen voor “verdachte locaties” of 
calamiteiten. 
..geen maatgevende verontreinigingen in bodem en 
grondwater 
  

‐ Water  15: geen invloed op grondwaterbeheer. 
Alle bebouwing wordt afgekoppeld. 
+ apart watertoetsrapport 

Watervisie Renkum 
2007, pg 29 

Water in de wijk: Gewenste eindsituatie 
Het hemelwater is waar mogelijk afgekoppeld en 
infiltreert in de bodem. 

‐ Omliggende bedrijvigheid  15: geen geluid producerende bedrijven 
in de omgeving 
15: geen hinder /externe 
veiligheidsaspecten 
15: geen uitstoot van verontreinigende 
stoffen in de omgeving 
16: leidingtracé op het terrein met een 
zakelijk recht. Deels verlegd tbv 
nieuwbouw. 

   

Stadsregio Arnhem 
Nijmegen Regionaal 
Plan 2005‐2020, pg 
116 

3. Cultuurhistorie 
Doelstelling: “Behoud door ontwikkeling”; het 
zodanig omgaan met cultuurhistorische kwaliteiten 
dat deze worden ingepast, 
waardoor ze beleefbaar blijven of worden. 

‐ Archeologie en 
cultuurhistorie 

11: rijksbeleid is gericht op 
herbestemmen (behoud door 
ontwikkeling) 
14: belang van het behouden van een 
dergelijk erfgoed 
16: landschap is nog ongewijzigd, 
bebouwing recenter. Archeologisch geen 
verwachtingen 
16: watertoren is rijksmonument. 

Concept 
Structuurvisie 

Zorgvuldig ruimtegebruik:  
..Ook zal nadrukkelijk aandacht worden gevraagd 
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Renkum 2009, pg 19  voor de kwaliteit van bouwprojecten met een 

historische referentie 

‐ Ecologie / natuur  12: bebossing en groen zichtbaar, van 
hoge landschappelijke waarde 
14: veel aandacht voor het opwaarderen 
van het groen, dat op dit moment zeer 
verwaarloosd is. 
15: Quickscan F&F is uitgevoerd 

   

‐ Duurzaamheid  11: meervoudig grondgebruik 
17: materiaaleisen van gemeente 
worden gevolgd. 
17: hergebruik van bouwmaterialen en 
bouwmassa door restauratie en 
herbestemming 
17: onderzoek naar warmtepompen, 
toepassing van zonne‐energie in het 
project 

   

‐ Wonen‐welzijn‐zorg.  12: in deze wijk een basisschool en 
buurtvoorzieningen als winkels, bakker, 
buurtsuper, gezondheidscentra, 
bibliotheek en kerken. 

   

‐ Economische 
uitvoerbaarheid (is 
eigenlijk alleen bedoeld 
voor zover dit 
gemeentelijke financiën 
betreft) 

17: eigen financiering door 
opdrachtgevers. Subsidiemogelijkheden 
zijn beperkt. 

Opmerking: 
Planschade is via een 
overeenkomst 
overgenomen door 
opdrachtgevers 

 

‐ zienswijzen  18: direct na aankoop gepresenteerd. 
Plannen zijn persoonlijk besproken met 
belangstellenden/omwonenden 

 
 
 
 
 

Renkum heeft het Gelders Genootschap 
aangewezen, naast de welstandsbeoordeling van 
bouwplannen, te adviseren over wijzigingsplannen 
voor monumenten. Dat vindt plaats in de vorm van 
een integrale welstands‐ en 
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monumentencommissie. De vergadering is 
openbaar en zowel opdrachtgevers/ontwerpers als 
direct belanghebbenden hebben spreekrecht en de 
mogelijkheid tot het stellen van vragen. De 
commissie levert schriftelijk advies aan de 
gemeente. 
 

 

Geraadpleegde beleidsstukken: voor zover relevant zijn citaten hierboven opgenomen  

Gelders Genootschap Beleidsplan  2005/2010  
Dorpsspiegel 2007 
Groenstructuur Gemeente Renkum 2004 
Minivisie Doorwerth Centrum 2007 
Stadsregio Arnhem Nijmegen Regionaal Plan 2005‐2020   
Toekomstvisie ‘Renkum in 2030’ 2006 
Watervisie Renkum 2007 
Welstandsnota Renkum  
Concept Structuurvisie Renkum 2009 
Bestemmingsplan W.A.Scholtenlaan – Oude Oosterbeekseweg  
Streekplan Provincie Gelderland 2005 
Bosbeleidsplan Renkum 2003‐2013 
Cultuurvisie Renkum 2005‐2015 
Grondbeleid Renkum 2007 
Kadernota Verkeer Renkum 2003  
Landschaps ontwikkelingsplan Renkum 2005 
Provinciale vrijstellingslijst ex art 19 lid 2 WRO 
Toetsingskader procedures WRO art 19 lid 2, Renkum 2007 
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De heer Ir.A.J.Meijer en mevrouw G.Kamphuis 
De heer en mevrouw Ir.A.J.Westbroek 
De heer en mevrouw R. Feith 
 
 
 
 
 datum:  7-7-2009 
 betreft:  Watertoren brief buren 
 
 
 
 
Geachte heer en mevrouw, 
 
Voor een volledig beeld moet u deze brief in samenhang lezen met onze brief van 16 juni 
2009 aan de voorzitter van de ‘Commissie voor de bezwaarschriften’. Deze brief is aan dit 
schrijven toegevoegd alsmede een impressie van de eerste studies van het 
schetsontwerp. 
 
Allereerst willen wij u zeggen, dat we erg geschrokken zijn van de bijeenkomst bij de 
bezwarencommissie. Wij zijn – nog steeds-  erg blij met de aankoop van de mooie 
monumentale watertoren en hopen juist een stukje kwaliteit toe te voegen. Het mogen 
restaureren van dit bijzondere industriële erfgoed geeft ons een goed gevoel, de toren is 
ook hard aan onderhoud toe.  
 
We willen graag een goede relatie met u onderhouden. We zijn ook hele rustige buren, 
voor het geval u zich zorgen mocht maken. We hebben bij het tot stand komen van het 
ontwerp van meet af aan geprobeerd om met alle belangen, ook van alle buren, rekening 
te houden. Zo hebben we afgestemd met de monumentencommissie, de rijksdienst en 
provincie, de welstandscommissie en afdeling ROM. Deze commissies zijn er voor het 
algemeen belang en zij letten ook op uw belangen. 
 
Mede op indicatie van wat door één van de leden van de bezwarencommissie is 
voorgesteld en in overleg met de gemeente, doen we hierbij het aanbod om de ramen van 
de nieuwbouw, die aan de noordkant en de westkant liggen, gedeeltelijk te blinderen. Dit 
willen we doen door het aanbrengen van stroken gematteerde folie, zodanig dat het 
directe zicht wordt ontnomen vanuit de posities staan en zitten. Voorts zullen we tegen de 
erfgrens met de heer Westbroek waar nodig hoge beplanting aanbrengen zo dat zijn 
privacy en de onze op dit punt wordt gewaarborgd. 
 
De blindering zullen we tot twee jaar na oplevering handhaven. Gedurende deze periode 
kan de groenvoorziening volgroeien en het gewenste effect worden bereikt. De buren 
raden we aan zo nodig wat aanvullend groen te planten. Binnen een paar jaar is dan het 
privacy vraagstuk van tafel. 
 
 

Ir. J.C. Hamilton en  
Ir. M.J. Hamilton-Huisman 
Beeklaan 14  
6865 VH  Heveadorp  
Telefoon 026 -3390276  
Telefax   026 -3390281  
j.hamilton@hamilton-consult.nl 

Jos
Rechthoek

Jos
Rechthoek
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Het tweede punt dat we met u willen delen is het genoemde bezwaar dat we onze buren 
op geen enkele wijze tegemoet zijn gekomen. Onze beleving is een heel andere. Door de 
huidige situering te kiezen en ook een souterrain te maken met behoud van veel groen op 
ons terrein, zijn aanzienlijke kosten gemaakt. Een groot deel van onze tuin is daardoor op 
het noorden gesitueerd. Door dicht op de erfgrens van Vitens te bouwen is een extra 
keermuur nodig, een kelder is een hele dure oplossing, er is extra grond gekocht enz. 
Voorts is het besluit om de toren een slaapfunctie te geven eveneens een behoorlijke 
concessie omdat onze oorspronkelijke wens om hierin te wonen, geen werkelijkheid is 
geworden. Een globaal overzicht van deze kosten1 treft u in de bijlage aan. Het betreft 
een bedrag van circa 70.000 euro. 
 
Een derde punt dat we graag willen verduidelijken, is het feit dat we gewoon een 
woonhuis maken, en dat we daarin één ruimte als werkkamer inrichten. Opdrachtgevers 
komen er in de regel niet, omdat de klantenkring grote bedrijven of overheden betreft. 
Voorts is de enige echte ingreep aan de buitenkant van de watertoren, het op onze 
slaapkamer aanbrengen van twee naar binnen openslaande deuren met een doorval 
beveiliging. Het is geen balkon dat uitsteekt. Het is de enige plek waar we wat extra licht 
en lucht naar binnen halen. Het raam aan de voorzijde plaatsen, zoals in één van de 
bezwaren gesuggereerd werd, is wel ter sprake geweest maar is door het adviesorgaan 
‘Gelders Genootschap’ in mei 2008 als niet gewenst bestempeld. De bovenzijde van de 
toren blijft gehandhaafd, maar zal geen actieve functie krijgen als uitzichttoren. 
 
Tot slot: ons aanbod heeft tot doel om in goede verhouding met elkaar samen te leven en 
om te voorkomen dat de bouwvergunning nog langer ter discussie staat. 
We hopen nog vele jaren in tevredenheid op deze mooie locatie te mogen wonen 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Jos en Marja Hamilton 
 
 
CC: Gemeente Renkum, de heer en mevrouw Adami. 

                                                 
1 Naar verwachting zullen deze extra kosten zich nauwelijks vertalen in een meerprijs voor de 
woning. 

Jos
Rechthoek
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Bijlage A Overzicht extra kosten 
 
 

Maatregel Kosten inclusief BTW 
Keermuur 15.000 
Additionele kosten kelder 30.000 
Verleggen gasleidingen 16.000 
Aankoop extra grond 9.000 
Blinderen ramen 2.000 
  
Totaal 72.000 

 










