
Commissie bezwaarschriften

Zitting 17 januari 2023

Indiener

Betreft Last onder dwangsom

Datum primair besluit : 14 november 2022

Vakafdeling Stadsbeheer

Feiten
Op 11 mei 2022 is door de toezichthouder geconstateerd dat er bouwactiviteiten zijn uitgevoerd zonder 
vereiste omgevingsvergunning voor het plaatsen van een airco unit boven een gezamenlijk achterpad.
Op 20 juli 2022 is een waarschuwingsbrief verstuurd.
Op 6 oktober 2022 is een vooraankondiging last onder dwangsom verstuurd en op 14 november 2022 is een 
last onder dwangsom opgelegd.

Ontvankelijkheid
Besluitbegrip: een besluit op grond van de Wabo;
Termijn: het bestreden besluit is op 14 november 2022 verzonden. Het bezwaarschrift is op 29 november 
2022 door de gemeente ontvangen. Nu de bezwaartermijn van zes weken loopt tot 27 december 2022, is 
het bezwaarschrift tijdig ingediend.
Belanghebbende wordt door het besluit rechtstreeks in zijn belang getroffen, zodat bezwaarde 
belanghebbende in de zin van artikel 1:2 Awb is.
Vereisten van artikel 6:5 Awb (naam en adres, bestreden besluit, gronden): het bezwaarschrift voldoet aan 
deze vereisten.

Bezwaren
Bezwaarde geeft aan dat op het moment van plaatsen van de airco unit gehandeld is in de lijn van de toen 
beschikbare informatie, dat de beginselen van behoorlijk bestuur worden geschonden zijnde het 
zorgvuldigheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel.

1. Waarschuwingsbrief dd 20 juli 2022;
2. Zienswijze op waarschuwingsbrief met bijlagen dd 2 augustus 2022;
3. Vooraankondiging lod van 6 oktober 2022;
4. Zienswijze op vooraankondiging;
5. Last onder dwangsom dd 14 november 2022;
6. Bezwaarschrift;
7. Ontvangstbevestiging;
8. Bijlagen,

Bijlagen:
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Aan de bewoners van 
Granida erf 12
2907 EH CAPELLE AAN DEN IJSSEL

datum kenmerk
858393 Z858433

Uw kenmerk/brief van doorkiesnummer
20 juli 2022 (010)2848351

Waarschuwingsbrief
onderwerp Behandeld door/e-mail

Geachte heer, mevrouw,

Naar aanleiding van controle door een toezichthouder van de unit Vergunningen, Toezicht en 
Handhaving, het volgende.

Inleiding
De gemeente moet ervoor zorgen dat de regels uit de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo), de Woningwet, het Bouwbesluit 2012 en de Bouwverordening 
worden nageleefd. Deze regels zijn er om de veiligheid, de gezondheid of de esthetische 
waarden te waarborgen.

Constatering
Op 11 mei 2022 is door de toezichthouder geconstateerd dat u bouwactiviteiten heeft 

uitgevoerd zonder vereiste omgevingsvergunning. Er is een airco unit geplaatst boven een 
gezamenlijk achterpad. Op 11 mei 2022 heeft de toezichthouder u medegedeeld dat de airco 
unit verplaatst dan wel verwijderd moet worden. LI heeft aangegeven dat u de airco unit niet 
zal verplaatsen of verwijderen. In de bijlage is de rapportage van de toezichthouder gevoegd.

Overtreding
Door het plaatsen van een airco unit heeft u gehandeld in strijd met artikel 2.1 eerste lid onder 
a van de Wabo. Hierin is opgenomen dat het verboden is om zonder een 
omgevingsvergunning een project uit te voeren voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat 
uit het bouwen van een bouwwerk. Artikel 1 derde lid van de Woningwet bepaalt dat 
installaties die onderdeel uitmaken van een bouwwerk tot het bouwwerk gerekend moeten 
worden. Bovendien is met het plaatsen van de airco unit het bouwvolume toegenomen, 
waardoor de airco unit niet vergunningvrij geplaatst had mogen worden volgens artikel 3 
achtste lid onder d van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Dit betekent dat voor 
het plaatsen van een airco unit een omgevingsvergunning vereist is.

Wilt u bij beantwoording het kenmerk vermelden.

Rivierweg 111 
Postbus 70 

2900 AB Capelle aan den IJssel 
www.capelleaandenijssel.nl 

gemeente@capelleaandenijssel.nl

Telefoon: 14010 
Telefax: 010-2848800 

BTW nummer: 001877045B05 
IBAN: NL41INGB0006691797 

BIC nummer: INGBNL2A



Behorende bij documentnummer 858433

Legalisatieonderzoek
We hebben onderzocht of er alsnog een vergunning verleend kan worden voor de airco unit 
zoals die nu geplaatst is.

De airco unit is in strijd met artikel 14.2,1 onder a van het bestemmingsplan Schollevaar, 
omdat de airco unit buiten het bouwvlak is gebouwd. Met een omgevingsvergunning kan 
hiervan worden afgeweken tot maximaal 3 meter buiten het bouwvlak volgens artikel 21 lid a 
onder 2 van het bestemmingsplan Schollevaar. Gelet op de ruimtelijke kwaliteit concludeert 
Stedenbouw dat legalisatie is uitgesloten. Stedenbouw adviseert om de airco unit met een 
passende en onopvallende kleur op eigen terrein en zoveel mogelijk uit het zicht te plaatsen.

Daarnaast heeft het Q-team de airco unit beoordeeld op basis van de criteria in de Nota 
Beeldkwaliteit 2017 van de gemeente Capelle aan den IJssel. Het Q-team concludeert dat 
legalisatie is uitgesloten. Het Q-team adviseert om de airco unit te verplaatsen naar eigen 
terrein of naar de eerste verdieping. Hiervoor is echter wel een omgevingsvergunning vereist. 
U dient er bij verplaatsing van de airco unit rekening mee te houden dat de airco unit op de 
perceelgrens een geluidsniveau van maximaal 40 dB mag produceren (artikel 3.8 tweede lid 
van Bouwbesluit 2012).

Handhavend optreden
Gelet op onze bevindingen en het feit dat de gemeente in beginsel verplicht is handhavend 
op te treden tegen een geconstateerde overtreding, stellen wij u in de gelegenheid de 
overtreding vóór 19 augustus 2022 te beëindigen door de airco unit te verwijderen.

Het plaatsen van een airco unit is vergunningplichtig. U dient een omgevingsvergunning aan 
te vragen voor het verplaatsen van de airco unit naar eigen terrein of de eerste verdieping.

Wanneer wij constateren dat u de airco unit niet op tijd heeft verwijderd, zijn wij voornemens 
bestuurlijke maatregelen te treffen. Hierbij kunt u denken aan het opleggen van een last 
onder dwangsom (een bedrag voor de illegaal geplaatste airco unit) of een last onder 
bestuursdwang (het verwijderen van de airco unit op uw kosten).

Vooralsnog gaan wij er vanuit dat u alles in werk zult stellen om de airco unit binnen de 
gestelde termijn te verwijderen.

Heeft u nog vragen?
Bij vragen over deze waarschuwingsbrief kunt u contact opnemen met de behandelend 
ambtenaar.

Deze brief is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Het indienen 
van bezwaar of beroep is dan ook niet mogelijk.

Hoogachtend,
namens het college van burgemeester en wethouders,

R. Turien 
Unithoofd VTH

Deze brief is digitaal vervaardigd en daarom niet ondertekend. 

Bijlage
- Constateringsrapport toezichthouder Granida erf 12, 15 juli 2022.
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Granida Erf 12 - Illegaal plaatsen van airco-unit

Naam:
Omschrijving: 
Checklist status: 
Gemaakt door: 
Behandelaar: 
Locatie:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Datum checklist:

Granida Erf 12 - Illegale Airco-unit 
Illegale Airco-unit

 

Illegaal plaatsen van airco-unit 
Granida Erf 12 
2907 EH
Capelle aan den IJssel 
24 juni 2022

Samenvatting

Vragen: 15
Openstaande overtredingen: 3
Ongedaangemaakte overtredingen: 4 
Openstaande taken: 0
Afgehandelde taken: 0
Opmerkingen: 5
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Oncjedaancjemaakte overtredingen

*

Geregistreerd op 14 juli 2022 09:20 door 

*

Geregistreerd op 15 juli 2022 09:02 door 

*

Geregistreerd op 14 juii 2022 09:20 door 



Checklistvragen en antwoorden

Constateringen

Waarop heeft de constatering betrekking?

Antwoord: Installaties

Verdiepende vragen

is de melder/klager een belanghebbende? 

Antwoord:\a

Is de melding/klacht zelf geconstateerd? Omschrijf de situatie.

Antwoord: Op 18-05-2021 is er via de bouwtoezicht mail een melding binnen gekomen over een 
airco-unit wat geplaatst is boven een gezamenlijke achterpad van meerdere bewoners 
van de buurt. Zie foto: Granida Erf - 1.

Ik heb op 11-05-2022 gesprek gehad met de bewoners van Granida Erf 12 om aan te 
geven dat de airco-unit niet op deze manier geplaatst mag worden. Meneer en 
mevrouw hebben aangegeven dat ze de airco-unit niet zullen verwijderen/verplaatsen. 

Documenten:

Granida- Erf 12 01-05-2021.png o  op 24 juni2022 13:59)

Is de melding/klacht vergunningsvrij?

Antwoord: Nee 

Opmerkingen:

Op grond van artikel 1, lid 3 van de Woningwet moeten installaties die onderdeel uitmaken van 
een bouwwerk tot dat bouwwerk gerekend worden. Een vast opgestelde of ingebouwde airco-unit 
is dus onderdeel van het gebouw waarin de installatie wordt geplaatst. Het plaatsen van een 
airco-unit is daarmee het veranderen van het bouwwerk waarin, waarop en/of waaraan de 
installatie wordt geplaatst.

Het veranderen van een bouwwerk kan onder bepaalde voorwaarden vergunningsvrij zijn voor 
het bouwen op grond van artikel 3, onderdeel 8 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht.
Een van de voorwaarden is dat het volume van het bouwwerk niet toeneemt.

Op het moment dat een airco-installatie een buiten-unit heeft, dan neemt het volume van het 
bouwwerk toe bij plaatsing van de unit. Airco-installaties met buiten-units zijn dus in principe 
omgevingsvergunningplichtig voor bouwen.
(  op 15 juli 2022 09:07)



Is er advies aangevraagd bij de welstandscommissie (Q-team)?

Antwoord:]^

Opmerkingen:

Q team advies:
Legalisatie is in deze casus echter uitgesloten. Bij vergelijkbare situaties heeft het Q-team 
geadviseerd de unit op eigen terrein plaatsen, dan wel op eerste verdieping.

(  op 24 juni 2022 14:12)

Documenten:

Document: Q-team advies Granida Erf 12 {03-06-2022).pdf (  op 24 juni 2022 14:13)

Is er advies aangevraagd hij VRR (Brandveiligheid)?

Antwoord: Nvt
Vorig antwoord: Nee (24 juni 2022 13:53)

Is er advies aangevraagd bij RO-SO?

Antwoord: Ja
Vorig antwoord: Nee (24 juni 2022 13:53)
Opmerkingen:

Advies Stedenbouw:
Het legalisatieverzoek betreft een airco-unit bij het Granida Erf 12. De airco-unit hangt ongeveer 
ter hoogte van de eerste verdiepingsvloer aan de zijgevel van de woning, boven een openbare 
brandgang/achterpad. Dit is een goed zichtbare plaats ten opzichte van naastgelegen 
achtertuinen en het voetpad. Gelet op de ruimtelijke kwaliteit worden installaties altijd uit het 
zicht geplaatst, op eigen terrein. Dat principe geldt ook voor deze woning. De airco-unit (inclusief 
bijbehorend leidingwerk) moet zoveel mogelijk uit het zicht geplaatst worden, op eigen terrein en 
met een passende/onopvallende kleur.

Naast bovengenoemde principe is er geen behoefte aan een precedentwerking. Stedenbouw 
werkt om die reden niet mee aan het legaliseren van deze zaak.

(  op 15 juii 2022 09:04)

Documenten:

Document: RE_ Airco-unit Granida Erf 12.msg (Mislina Yildiz op 15 juli 2022 09:06)

Is er advies aangevraagd bij DCMR?

Antwoord: Nvt
Vorig antwoord: Nee (24 juni 2022 13:53)

Is het in strijd met het bestemmingsplan ?

Antwoord: Ja

Vorig antwoord: Nee (24 juni 2022 13:53)

Opmerkingen:

Een buiten-unit van de airco-unit dient ook te passen binnen het bestemmingsplan. Als dit niet
(Vp-ll- .;,:r ,vn l|s-,.| p.:.|UM h v„n /



het geval is, dan moet een vergunning aangevraagd worden om te mogen afwijken van het 
bestemmingsplan (strijdig planologisch gebruik, artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo).

Bestemmingsplan: Schollevaar
In artikel 14.2.1 onder a is opgenomen dat hoofdgebouwen binnen het bouwvlak moeten worden 
gebouwd. Binnen het bestemmingsplan artikel 21 lid a, onder 2 is opgenomen dat met 
omgevingsvergunning kan worden afgeweken van bovenstaande strijdigheid tot max 3 meter 
buiten het bouwdakvlak.

(  op 15 Juli 2022 09:08)

Is het in strijd met het bouwbesluit?

Antwoord: Nvt

is legalisatie mogelijk?

Antwoord: Nee
Vorig antwoord:]a (24 juni 2022 13:53)

Opmerkingen:

Stedenbouw en welstandscommissie werken om boven genoemde redenen niet mee aan het 
legaliseren van deze airco-unit.
(  op 15 juli 2022 09:10)

is hiermee de overtreding beëindigd?

Antwoord: Nee

De overtreding is niet beëindigd. Is de hercontroie uitgevoerd?

Antwoord: Nvt

Na de hercontroie is geconstateerd dat de overtreding nog niet beëindigd is. is de 
waarschuwingsbrief opgestuurd met het verzoek de overtreding te beëindigen binnen 
een x aantal weken ?

Antwoord: Nvt

is de overtreding na de gestelde termijn beëindigd?

Antwoord: Nvt

i.s / v.-;n /ct-n
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Afschrift aan:
Sander Duljmaer van Twist (adviseur college van burgemeester en wethouders) 
Sjoerd Geissler (Communicatie en burgercontacten/digitaal burgerschap)
Eric Faassen (Projectwethouder Omgevingswet)
Ans Hartnagel (Wijkwethouder Schollevaar)

Rivierweg 111 
Postbus 70
2900 AB Capelle aan den IJssel

Bewoners van 
Granida erf 12
2907 EH Capelle aan den IJssel

Datum Uw Kenmerk
02 augustus 2022 858393/858433

Onderwerp:
Zienswijze en reactie Waarschuwingsbrief Illegaal Plaatsen van Airco-unit

Geachte heer, mevrouw,

Op 21 juli hebben de bewoners van Granida erf 12 een waarschuwingsbrief ontvangen die 
gedateerd is op 20 juli 2022. In de onderstaande uiteenzetting gaat de bewoner in op de aantijging 
en geeft hij zijn "zienswijze" op de feiten en omstandigheden en weerlegt hij de constatering dat er 
sprake is van een "omgeving(s)" overtreding en dat er wordt gehandeld overeenkomstig de 
beschikbare informatie voor burgers.

Inleiding
Op 18 mei 2021 is de toezichthouder gewezen op het feit dat er een airco unit is geplaatst boven 
een gezamenlijk pad. Opmerkelijk is dat de gemeente pas op 11 mei 2022 overgaat tot 
handhandhaving. Uit het telefonisch contact met de medewerker  (  blijkt 
dat de anonieme melder wederom contact heeft gezocht. De bewoner is letterlijk verteld dat de 
gemeente in beginsel verplicht is te handhaven maar dat dit zeker geen prioriteit heeft.
Echter nu de anonieme melder wederom contact heeft gezocht is de gemeente genoodzaakt over 
te gaan tot handhaven.

De bewoner is van mening dat er gehandeld is overeenkomstig de regelgeving een dat er geen 
sprake is van een overtreding van wet- en regelgeving en dat er geen grond/aanleiding is om over 
te gaan tot welke handhaving dan ook, Daarom heeft de bewoner op 11 mei gesteld dat de airco 
niet hoeft te worden verplaatst. De bewoner ook niet kon verifiëren (06 nummer) of het 
telefoongesprek ook daadwerkelijk plaatsvond met een medewerker van de gemeente.

Dat er weldegelijk een handhavingssituatie is realiseerde de bewoner zich op het moment dat de 
hierboven genoemde waarschuwingsbrief werd ontvangen. De bewoner wordt in de brief niet 
gewezen op zijn recht om een "Zienswijze" in te dienen tegen het voornemen tot oplegging van 
een dwangsom. In het constateringsrapport geeft de toezichthouder op pagina 7 aan dat er sprake 
is van een hercontrole. Volgens de bewoner heeft de eerste controle inzake het object 
plaatsgevonden op 15 juli 2022 (wegduikende man in hesje) en is er zeker geen sprake van een 
hercontrole.

Daarnaast is de bewoner van mening dat de gestelde termijn van 4 weken waarop de gemeente 
Handhavend gaat optreden, zijnde 19 augustus 2022, onbehoorlijk is zeker gezien vanuit het 
perspectief dat bouwtoezicht al sinds 18 mei 2021 is geïnformeerd over de geïnstalleerde airco.

Tevens wordt er onvoldoende stilgestaan bij het feit dat het niet realistisch is de installatie binnen 
de gestelde termijn te verplaatsen.
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Is er een overtreding (Communicatie en burgercontacten)
De bewoner heeft zich verdiept in het feit of er een vergunningsverplichting is en heeft daarvoor de 
openbare informatie van de gemeente Capelle aan de Dssel gebruikt.
Op de website https;// www.capeliedandeniisseLnl is een vergunningscheck te vinden voor de 
bewoners van de gemeente. Hier kan een algemene indicatie worden verkregen of een 
omgevingsvergunning/melding nodig is. Hier is bijvoorbeeld het onderwerp zonnepanelen te vinden 
en zelfs de onderwerpen zonwering, rolluik of rolhek komt voorbij. Het onderwerk Airco blijkt geen 
item te zijn. De bewoner klikt voor de zekerheid het onderwerp "Overige veranderingen aan 
bestaande bouwwerken" aan. Bij de vraag "Neemt de oppervlakte van het bouwwerk toe" wordt 
een toelichting gegeven aan de bewoner/burger. In de toelichting (zie bijlage 4) wordt de bewoner 
medegedeeld dat uitstekende delen die minder dan 0,5 m buiten het gebouw uitsteken niet mee 
gerekend hoeven te worden. Het aanbrengen van een bijvoorbeeld een buis (25cm exclusief 
afstand muur) van een rookgasafvoer vergroot het volume niet.

De afmetingen van een Airco installatie van het A merk Toshiba is kleiner dan 50 cm en op grond 
van de huidige algemene indicatie, die beschikbaar is voor burgers, is er géén 
omgevingsvergunning vereist.

De burger mag op grond van de beschikbare informatie vertrouwen (opgewekt verstouwen) dat hij 
handelt binnen de gestelde eisen inzake de omgevingsvergunningen (art 2.1. lid 1 letter a Wabo)en 
dat de burger vergunning vrij de airco kan plaatsen en dat hij op dat moment niet handelt in strijd 
met de regels ruimtelijke ordening. De burger/bewoner heeft op grond van de beschikbare 
informatie verder geen onderzoekverplichting.

Legalisatieonderzoek en advies Stedenbouw
In het constateringsrapport geeft de toezichthouder op pagina 5 aan dat Airco-installatles met 
buiten-unit in "Principe" omgevingsvergunningplichtig is. De aanduiding in "principe" lijkt ruimte te 
geven op het beleid rondom de uitvoering van de wetgeving.

Dit "principe" heeft de bewoner op eigen initiatief onderzocht en zich beperkt tot de wijk 
Schollevaar waarbij opgemerkt wordt dat de voorbeelden niet limitatief te noemen zijn.

• In bijlage 1 heeft de bewoner 12 voorbeelden van situaties waarbij airco's zijn geplaatst 
aan de zijgevel van de woningen. Deze airco's zijn goed zichtbaar ten opzichte van 
naastgelegen voetpaden en de openbare weg.
Het laatste voorbeeld is de airco Installatie die de bewoner zelf heeft geplaatst en die ligt in 
de lijn van de overige voorbeelden.

• In bijlage 2 heeft de bewoner 14 voorbeelden van situaties waarbij de airco's zijn geplaatst 
aan de voorgevel van de woningen. En deze airco's zijn allemaal goed zichtbaar ten 
opzichte van naastgelegen voetpaden en openbare weg,

• In bijlage 3 heeft de bewoner 6 voorbeelden van situaties waarbij de airco's zijn geplaatst 
aan de tuingevel van de woningen. Ook deze zijn goed zichtbaar ten opzichte van 
naastgelegen voetpaden en de openbare weg.

Opvallend fenomeen is dat bij de 32 installaties niemand kiest voor een afwerking en dat alleen de 
bewoner van Granida erf 12 gekozen heeft voor een adequate afwerking. De bewoner heeft bewust 
gekozen voor de afwerking die tevens een geluiddempend effect heeft. De installatie kan 
desgewenst nog worden uitgebreid met een bodemplaat.

Stedenbouw geeft in zijn advies aan dat gelet op de ruimtelijke kwaliteit installaties altijd uit het 
zicht geplaatst worden en wel op eigen terrein. Dat principe geldt dus ook voor de 32 installaties 
waar u de afbeeldingen van kunt vinden in de bijlagen 1 t/m 3.
Daarnaast stelt Stedenbouw dat er geen behoefte is aan een precedentwerking bij de installatie 
Granida erf 12. De bewoner stelt dat er al sprake is van een precedent werking en wel op grond 
van onder meer de 12 voorbeelden in bijlage 1.

En dan wil de bewoner nog ingaan op het feit of de installatie hangt boven eigen terrein. Kadastraal 
gezien is de bewoner Granida erf 12 voor 50% eigenaar van gezamenlijk pad, Het pad is inclusief 
de afsluitband 85 cm breed. De geplaatste airco (40cm) is dus feitelijk kadestraal gezien geplaatst 
boven de eigen grond. Dat de gemeente deze grond niet ziet als "openbaar" blijkt uit de verhoging 
van de wijk schollevaar. De gemeente heeft expliciet te kennen gaf het pad niet te zullen ophogen 
omdat het geen openbare weg is. De bewoners hebben dan ook uiteindelijk zelf het pad op het 
huidige straat niveau gebracht.
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Tot slot
De bewoner is van mening dat hij op grond van de beschikbare informatie op de site van de 
gemeente heeft voldaan aan zijn onderzoekplicht (vergunningscheck). De bewoner mag 
veronderstellen dat de overige hierboven opgenomen installaties passen binnen het gevoerde 
beleid van Stedenbouw en wel inzake de omgevingswetgeving (Wabo). Mocht Stedenbouw van 
mening zijn dat er toch niet wordt voldaan aan de spelregels moet ik u erop wijze dat er zeker 
sprake is van opgewekt vertrouwen. De burger mag het vertrouwen hebben dat bij de overige 32 
(niet limitatief) airco installaties er een omgevingsvergunning is verstrekt door de toezichthouder 
en dat de bewoner overeenkomstig in de lijn van dat beleid heeft gehandeld.

Aangezien de zienswijze van de bewoner verschillende portefeuilles raakt in het college worden 
afschriften van de zienswijze van de bewoner ook aangeboden aan:

/ Sander Duijmaer van Twist (adviseur college van burgemeester en wethouders)
^ Sjoerd Geissler (Communicatie en burgercontacten/digitaal burgerschap)
^ Eric Faassen (Projectwethouder Omgevingswet)
^ Ans Hartnagel (Wijkwethouder Schollevaar)

Mocht één van de portefeuille houders of de behandelend ambtenaar nog, mede in het kader van 
een transparante overheid, een aanvullend onderhoud willen met de bewoner dan is dat zeker 
mogelijk maar wel in een persoonlijk face to face contact.

Verder gaat de bewoner ervan uit dat zijn zienswijze voldoende onderbouwd is en dat er in 
"principe" alsnog een omgevingsvergunning wordt toegekend.

--0|l-bewoners Granida erf 12 
 

 

Bijlage(n):
• Waarschuwingsbrief 20 juli 2022
« Bijlage 1 Voorbeelden airco's zijgevel
• Bijlage 2 Voorbeelden airco's voorgevel
• Bijlage 3 voorbeelden airco's tuingevel
• Bijlage 4 communicatie en burgerzaken
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gemeente Capelle I
aandenljssel

Aan de bewoners van 
Granida erf 12
2907 EH CAPELLE AAN DEN IJSSEL

datum kenmerk Uw kenmerk/brief van doorkiesnummer
20 juli 2022 858393 /858433 (010)2848351

Waarschuwingsbrief
onderwerp Behandeld door/e-mail

Geachte heer, mevrouw,

Naar aanleiding van controle door een toezichthouder van de unit Vergunningen, Toezicht en 
Handhaving, het volgende.

Inleiding
De gemeente moet ervoor zorgen dat de regels uit de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo), de Woningwet, het Bouwbesluit 2012 en de Bouwverordening 
worden nageleefd. Deze regels zijn er om de veiligheid, de gezondheid of de esthetische 
waarden te waarborgen.

Constatering
Op 11 mei 2022 is door de toezichthouder geconstateerd dat u bouwactiviteiten heeft 

uitgevoerd zonder vereiste omgevingsvergunning. Er is een airco unit geplaatst boven een 
gezamenlijk achterpad. Op 11 mei 2022 heeft de toezichthouder u medegedeeld dat de airco 
unit verplaatst dan wel verwijderd moet worden. U heeft aangegeven dat u de airco unit niet 
zal verplaatsen of verwijderen. In de bijlage is de rapportage van de toezichthouder gevoegd.

Overtreding
Door het plaatsen van een airco unit heeft u gehandeld in strijd met artikel 2.1 eerste lid onder 
a van de Wabo. Hierin is opgenomen dat het verboden is om zonder een 
omgevingsvergunning een project uit te voeren voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat 
uit het bouwen van een bouwwerk. Artikel 1 derde lid van de Woningwet bepaalt dat 
installaties die onderdeel uitmaken van een bouwwerk tot het bouwwerk gerekend moeten 
worden. Bovendien is met het plaatsen van de airco unit het bouwvolume toegenomen, 
waardoor de airco unit niet vergunnlngvrij geplaatst had mogen worden volgens artikel 3 
achtste lid onder d van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Dit betekent dat voor 
het plaatsen van een airco unit een omgevingsvergunning vereist is.

Wilt u bij beantwoording het kenmerk vermelden.

Rivierweg 111 
Postbus 70 

2900 AB Capelle aan den IJssel 
vAvw.capelleaandenijssel.nl 

gemeente@capelleaandenijssel.nl

Telefoon: 14010 
Telefax: 010 - 2848800 

BTW nummer: 001877045B05 
IBAN; NL41INGB0006691797 

BIC nummer: INGBNL2A



Behorende bij documentnummer 858433

Legalisatieonderzoek
We hebben onderzocht of er alsnog een vergunning verleend kan worden voor de airco unit 
zoals die nu geplaatst is.

De airco unit is in strijd met artikel 14.2.1 onder a van het bestemmingsplan Schollevaar, 
omdat de airco unit buiten het bouwvlak is gebouwd. Met een omgevingsvergunning kan 
hiervan worden afgeweken tot maximaal 3 meter buiten het bouwvlak volgens artikel 21 lid a 
onder 2 van het bestemmingsplan Schollevaar. Gelet op de ruimtelijke kwaliteit concludeert 
Stedenbouw dat legalisatie is uitgesloten. Stedenbouw adviseert om de airco unit met een 
passende en onopvallende kleur op eigen terrein en zoveel mogelijk uit het zicht te plaatsen.

Daarnaast heeft het Q-team de airco unit beoordeeld op basis van de criteria in de Nota 
Beeldkwaliteit 2017 van de gemeente Capelle aan den IJssel. Het Q-team concludeert dat 
legalisatie is uitgesloten. Het Q-team adviseert om de airco unit te verplaatsen naar eigen 
terrein of naar de eerste verdieping. Hiervoor is echter wel een omgevingsvergunning vereist. 
U dient er bij verplaatsing van de airco unit rekening mee te houden dat de airco unit op de 
perceelgrens een geluidsniveau van maximaal 40 dB mag produceren (artikel 3.8 tweede lid 
van Bouwbesluit 2012).

Handhavend optreden
Gelet op onze bevindingen en het feit dat de gemeente in beginsel verplicht is handhavend 
op te treden tegen een geconstateerde overtreding, stellen wij u in de gelegenheid de 
overtreding vóór 19 augustus 2022 te beëindigen door de airco unit te verwijderen.

Het plaatsen van een airco unit is vergunningplichtig. U dient een omgevingsvergunning aan 
te vragen voor het verplaatsen van de airco unit naar eigen terrein of de eerste verdieping.

Wanneer wij constateren dat u de airco unit niet op tijd heeft verwijderd, zijn wij voornemens 
bestuurlijke maatregelen te treffen. Hierbij kunt u denken aan het opleggen van een last 
onder dwangsom (een bedrag voor de illegaal geplaatste airco unit) of een last onder 
bestuursdwang (het verwijderen van de airco unit op uw kosten).

Vooralsnog gaan wij er vanuit dat u alles in werk zult stellen om de airco unit binnen de 
gestelde termijn te verwijderen.

Heeft u nog vragen?
Bij vragen over deze waarschuwingsbrief kunt u contact opnemen met de behandelend 
ambtenaar.

Deze brief is geen besluit In de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Het indienen 
van bezwaar of beroep is dan ook niet mogelijk.

Hoogachtend,
namens het college van burgemeester en wethouders,

R. Turien 
Unithoofd VTH

Deze brief is digitaal vervaardigd en daarom niet ondertekend. 

Bijlage
- Constaleringsrapport toezichthouder Granida erf 12, 15 juli 2022.
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Cranida Erf 12 - Illegaal plaatsen van airco-unit

Granida Erf 12 - Illegale Airco-unit 
Omsrhnjvinq Illegale Airco-unit 
Checklist ststus 
Gemaakt door 
Behandelaar- 
Locatie: Illegaal plaatsen van airco-unit
Ad/es: Granida Erf 12
Postcode: 2907 EH
Plaats Capelle aan den IJssel
Datum checkhst:2A juni 2022

Samenvatting

Vragen. 15
Openstaande overtredingen- 3
Ongedaangemaakte overtredingen 4 
Openstaande taken 0
Afgehandelde laken. 0
Opmerkingen: 5



CheckHstvragen en antwoorden

Constateringen

Waarop heeft de constatering betrekking? 

Antwoord: Installaties

Verdiepende vragen

is de melder/klager een belanghebbende?

Antwoord:

is de melding/klacht zeif geconstateerd? Omschrijf de situatie.

Antwoord Op 18-05-2021 is er via de bouwtoezicht mail een melding binnen gekomen over een 
airco-unit wat geplaatst is boven een gezamenlijke achterpad van meerdere bewoners 
van de buurt. Zie foto: Granida Erf - 1.

Ik heb op 11-05-2022 gesprek gehad met de bewoners van Granida Erf 12 om aan te 
geven dat de airco-unit niet op deze manier geplaatst mag worden. Meneer en 
mevrouw hebben aangegeven dat ze de airco-unit niet zullen verwijderen/verplaatsen.

Documenten.

Granida- Erf 12 01-05-202l.png (  op ,'a/uni ?o?2 ij-slii

is de melding/klacht vergunningsvrij?

Antwoord. Nee 
Opmerkingen

Op grond van artikel 1, lid 3 van de Woningwet moeten installaties die onderdeel uitmaken van 
een bouwwerk tot dat bouwwerk gerekend worden. Een vast opgestelde of ingebouwde airco-unit 
is dus onderdeel van het gebouw waarin de installatie wordt geplaatst. Het plaatsen van een 
airco-unit is daarmee het veranderen van het bouwwerk waarin, waarop en/of waaraan de 
installatie wordt geplaatst.

Het veranderen van een bouwwerk kan onder bepaalde voorwaarden vergunningsvrij zijn voor 
het bouwen op grond van artikel 3, onderdeel 8 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht.
Een van de voorwaarden is dat het volume van het bouwwerk niet toeneemt.

Op het moment dat een airco-installatie een buiten-unit heeft, dan neemt het volume van het 
bouwwerk toe bij plaatsing van de unit. Airco-installaties met buiten-units zijn dus in principe 
omgevingsvergunnlngplichtig voor bouwen.
(   op 15 tuil ZU.V 09 0'!



Ongedaangemaakte overtredingen

★

Ceregisrrpora' op 14 juli 4009 40 door 

*

Geregistreerd op 15 juh 2042 09:02 door 

*

Geregistreerd op 14 juh 2022 09:20 dunr 



het geval is, dan moet een vergunning aangevraagd worden om te mogen afwijken van het 
bestemmingsplan (strijdig planologisch gebruik, artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo).

Bestemmingsplan: Schollevaar
In artikel 14.2.1 onder a is opgenomen dat hoofdgebouwen binnen het bouwvlak moeten worden 
gebouwd. Binnen het bestemmingsplan artikel 21 lid a, onder 2 is opgenomen dat met 
omgevingsvergunning kan worden afgeweken van bovenstaande strijdigheid tot max 3 meter 
bulten het bouwdakvlak.

h/ op 15 iuh ?02> OD OS)

Is het in strijd met het bouwbesluit?

Ardwootd. Nvt

Is legalisatie mogelijk?

Antwoord Nee
Vorig antwoord (24 Juni 2022 13:53)
Opmerkingen:

Stedenbouw en welstandscommissie werken om boven genoemde redenen niet mee aan het 
legaliseren van deze airco-unit.

 of) IS /('// /O?? 09 ’f);

/s hiermee de overtreding beëindigd?

Antwoord: Nee

De overtreding is niet beëindigd. Is de hercontrole uitgevoerd?

Antwoord. Nvt

A/a de hercontrole is geconstateerd dat de overtreding nog niet beëindigd is. Is de 
waarschuwingsbrief opgestuurd met het verzoek de overtreding te beëindigen binnen 
een x aantal weken ?

Antwoord’ Nvt

Is de overtreding na de gestelde termijn beëindigd?

Antwoord: Nvt



Is er advies aangevraagd bij de welstandscommissie (Q-team)?

Antwoord'\a 
Opmerkingen:

Q team advies;
Legalisatie is in deze casus echter uitgesloten. Bij vergelijkbare situaties heeft het Q-team 
geadviseerd de unit op eigen terrein plaatsen, dan wel op eerste verdieping.

 ■„>/> 24 /U''n 202J 14 i,V

documenten

Document: Q-team advies Granida Erf 12 (03-06-2022).pdf {  op 24 juni 2022 /-/. } >V

is er advies aangevraagd bij VRR (Brandveiligheid)?

Antwoord' Nvt
Vorig antwoord'Nee (24 juni 2022 13:53)

Is er advies aangevraagd bij RO-SO?

Am vr oord. Ja
Vorig antwoord Nee (24 juni 2022 13:53)
Opmerkingen:

Advies Stedenbouw:
Het legalisatieverzoek betreft een airco-unit bij het Granida Erf 12. De airco-unit hangt ongeveer 
ter hoogte van de eerste verdiepingsvloer aan de zijgevel van de woning, boven een openbare 
brandgang/achterpad. Dit is een goed zichtbare plaats ten opzichte van naastgelegen 
achtertuinen en het voetpad, Gelet op de ruimtelijke kwaliteit worden installaties altijd uit het 
zicht geplaatst, op eigen terrein. Dat principe geldt ook voor deze v/oning. De airco-unit (inclusief 
bijbehorend leidingwerk) moet zoveel mogelijk uit het zicht geplaatst worden, op eigen terrein en 
met een passende/onopvallende kleur.

Naast bovengenoemde principe is er geen behoefte aan een precedentwerking. Stedenbouw 
werkt om die reden niet mee aan het legaliseren van deze zaak.

 op 1H fu// 2022 09:04j

Documenten.

Document RE_ Airco-unit Granida Erf 12.msg  .>/,> 15 iuh ?oj? oo-oéi

Is er advies aangevraagd bij DCMR?

Antwoord Nvt
Vorig antwoord: Nee (24 juni 2022 13:53)

is het in strijd met het bestemmingsplan?

Antwoord Ja

Vong antwoord Nee (24 juni 2022 13:53)
Opmerkingen.

Een buiten-unit van de airco-unit dient ook te passen binnen het bestemmingsplan. Als dit niet



Bijlage 1: Reactie Waarschuwingsbrief 
Kenmerk 858393/858433
Voorbeelden van airco's geplaatst aan de zijgevel in de wijk Schollevaar.
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De laatste foto op pagina 3 is het object wat volgens omgevingsvergunning zou moeten worden 
verwijderd of worden verplaatst.
Wij hebben er voor gekozen de airco te voorzien van een buitenunit (450 euro). Deze omkasting 
werkt geluiddempend. De airco ombouw is gemaakt van hoogwaardig aluminium en is dus 
onderhoudsvrij. Het geluid van de airco blijft ruimschoots onder de norm van 40db.
Indien gewenst kan de buitenunit nog worden uitgebreid met een grondplaat (80 euro).

Hieronder een foto die door de installateur is genomen vanuit de tuin van de buren.
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Bijlage 2: Reactie Waarschuwingsbrief 
Kenmerk 858393/858433

*

Voorbeelden van airco's die geplaatst zijn aan de voorgevel van woningen in de wijk Schollevaar

Pagina 1 van 3
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Bijlage 3 : Reactie Waarschuwingsbrief 
Kenmerk 858393/858433

Enkele voorbeelden van Airco's geplaatst aan de tuinzijde van woningen in de wijk schollevaar:





Bijlage 4: Reactie Waarschuwingsbrief 
Kenmerk 858393/858433

Onderwerp : Communicatie en burgercontacten
Casus: Informatie voor burger(s) Capelle aan den IJssel inzake het plaatsen van een Airco

Als een burger besluit een Airco te plaatsen mag hij vertrouwen hebben in de beschikbare 
openbare informatie die te vinden is over de mogelijke regelgeving die van toepassing, Die 
informatie is bij de gemeente te vinden op de landingspagina
https://www.capelleaandeniissel.nl/bouw-en-verbouw-omQevinasveraunninQ
Onderwerp Bouw en verbouw: omgevingsvergunning
Gaat u (ver)bouwen? Dan heeft u meestal een vergunning nodig. Maar niet altijd. U kunt dit zelf 
controleren door de 'vergunningcheck' in het omgevingsloket in te vullen.
Doe de veraunninacheck

httos://www. omgevingsloket. nl/Particulier/particulier/home?init=true
Met behulp van de vergunningcheck kan een algemene indicatie worden verkregen of een omgevingsvergunning, 
watervergunning/melding nodig is.

Bouwen en verbouwen
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
F

Alarminstallatie aanloggen 

liijheliorciul houuwcrk bouwen 

Dakkapel plaatsen

Dakraam, lichtkoepel oflichtslraat plaatsen

Monument onderhouden, restaureren, veranderen iil'slopen

Nieuw kozijn plaatsen ofbesiuand kozijn ofgeveipaneel veranderen

Normaal onderhoud uitroeren

l’rivacj scherm plaatsen

(Schotel(antenne plaatsen

Slopen civol ashest verwijderen

Slopen in beschermd stads-of dorpsgezicht

Slopen op grond van ruimtelijke regels

Woning bouwen

Zonnepaneel of-collector plaatsen 

Zonwering, rolluik otrolhck bevestigen 

Overig bouwwerk houwen

Overige veranderingen aan bestaande bouwwerken
Het onderwerp airco is niet opgenomen in de vergunningscheck.
Daarom gekozen voor overige veranderingen aan bestaand bouwwerken. 
Bij de achterliggende informatie "i" wordt het volgende vermeld._______

Overig* un bMtwpda bov/wwerktfl Oppervlakte bouwwerk neemt toe

Kleine uitstekende delen (die minder dan 0,5 m 
buiten het gebouw uitsteken) hoeft u met mee te 
rekenen. Het aanbrengen van bijvoorbeeld dakgoten 
of raamdorpels vergroot het oppervlak van het 

bouwwerk niet.

• Kleine uitstekende delen (die minder dan 0,5 m buiten het gebouw uitsteken) hoeft u niet 
mee te rekenen. Het aanbrengen van bijvoorbeeld dakgoten of raamdorpels vergroot het 
oppervlak van het bouwwerk niet;
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• Kleine uitstekende delen (die minder dan 0,5 m buiten het gebouw uitsteken) hoeft u niet 
mee te rekenen. Het aanbrengen van bijvoorbeeld een buis van een rookgasafvoer 
vergroot het volume van het bouwwerk niet.

De afmetingen van een Airco installatie van het A merk Toshiba is kleiner dan 50 cm en op grond 
van de huidige algemene indicatie, die beschikbaar is voor burgers, is er géén 
omgevingsvergunning vereist. De burger mag vertrouwen dat hij handelt binnen de gestelde eisen 
inzake de omgevingsvergunningen en dat hij vergunning vrij de airco kan plaatsen en dat dit niet 
in strijd is met de regels ruimtelijke ordening.
De burger heeft op grond van de beschikbare informatie verder geen onderzoekverplichting.
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Granida erf 12
2907 EH CAPELLE AAN DEN IJSSEL

datum
6 oktober 2022

kenmerk
858393 7932268

Uw kenmerk/brief van doorkiesnummer
(010)2848351

onderwerp

Vooraankondiging last onder dwangsom
Behandeld door/e-mail

Geachte 

Naar aanleiding van een hercontrole door een toezichthouder van de unit Vergunningen, 
Toezicht en Handhaving, het volgende.

Voorgeschiedenis en constatering
Op 11 mei 2022 is door de toezichthouder geconstateerd dat u bouwactiviteiten heeft 
uitgevoerd zonder vereiste omgevingsvergunning. Er is een airco unit geplaatst boven een 
gezamenlijk achterpad. Op 11 mei 2022 heeft de toezichthouder u medegedeeld dat de airco 
unit verplaatst of verwijderd moet worden. U heeft aangegeven dat u de airco unit niet 
zal verplaatsen of verwijderen.

Naar aanleiding van bovenstaande hebben wij u met de brief van 20 juli 2022 erop gewezen 
dat de airco unit illegaal geplaatst is en u in de gelegenheid gesteld om de airco unit vóór 19 
augustus 2022 te verwijderen. Met uw brief van 10 augustus 2022 heeft u hierop gereageerd. 
Naar aanleiding van uw reactie zijn we op 23 augustus 2022 met elkaar in gesprek gegaan 
voor uitleg en toelichting. Tijdens het gesprek is aan u aangegeven dat er een 
waarschuwingsbrief is gestuurd om u erop te wijzen dat er een overtreding is geconstateerd 
(de illegaal geplaatste airco unit) en dat u er zelf iets aan kunt doen om de overtreding op te 
heffen. U heeft aangegeven dat u eventueel een vooroverleg wilt aanvragen of een aanvraag 
vooreen omgevingsvergunning wilt indienen voor het (ver)plaatsen van de airco unit. We 
hebben afgesproken dat wij u drie weken de tijd geven om u te beraden op de te zetten 
stappen.

Vervolgens hebben wij, naar aanleiding van uw e-mail van 30 augustus 2022 aan de 
wethouders Faassen en Hartnagel, aan u voorgesteld om nogmaals in gesprek te gaan om te 
bespreken welke mogelijkheden er zijn om de airco unit te verplaatsen. Dit gesprek heeft op 7 
september 2022 plaatsgevonden. Tijdens dit gesprek heeft u voorgesteld om de airco unit te 
verplaatsen naar de voortuin op de grond tegen de gevel. Hiervan heeft u foto's aangeleverd. 
Een vergunningverlener van de gemeente heeft aangegeven dat de airco unit volgens uw 
voorstel vergunningvrij naar de voortuin verplaatst kan worden als deze op de grond tegen de

Wilt u bij beantwoording het kenmerk vermelden.

Rivierweg 111 
Postbus 70 

2900 AB Capelle aan den IJssel 
www.capelleaandenijssel.nl 

gemeente@capelleaandenijssel.nl

Telefoon: 14010 
Telefax: 010-2848800 

BTW nummer: 001877045B05 
IBAN: NL41INGB0006691797 
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Behorende bij documentnummer 932268

gevel en niet hoger dan 1 meter wordt geplaatst. Dat betekent dat er geen 
omgevingsvergunning vereist is. Verder heeft de vergunningverlener aangegeven dat het ook 
mogelijk is om de airco unit vergunningvrij te verplaatsen naarde achtertuin tegen een platte 
gevel en niet hoger dan 3 meter. U heeft aangegeven dat u over mogelijkheden wilt 
nadenken. We hebben afgesproken dat u uiterlijk 16 september 2022 per e-mail kenbaar 
maakt of u ervoor kiest om de airco unit te verplaatsen of om de airco unit niet te verplaatsten 
of te verwijderden.

Op zaterdag 17 september 2022 heeft u per e-mail kenbaar gemaakt dat u op dit moment de 
airco unit niet zal verplaatsen naar de door u voorgestelde situatie en de overtreding niet zal 
beëindigen.

Op 20 september 2022 heeft de toezichthouder geconstateerd dat de airco unit niet is 
verplaatst of verwijderd. In de bijlage is de rapportage van de toezichthouder gevoegd.

Overtreding
Door het plaatsen van de airco unit aan de zijgevel boven een gezamenlijk achterpad, heeft u 
gehandeld in strijd met artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo). Hierin is opgenomen dat het verboden is om zonder een 
omgevingsvergunning een project uit te voeren voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat 
uit het bouwen van een bouwwerk. Artikel 1, derde lid, van de Woningwet bepaalt dat 
installaties die onderdeel uitmaken van een bouwwerk tot het bouwwerk gerekend moeten 
worden. Bovendien is met het plaatsen van de airco unit het bouwvolume toegenomen, 
omdat deze buiten het bouwvlak is gebouwd. Daardoor had de airco unit niet vergunningvrij 
geplaatst mogen worden volgens artikel 3, achtste lid, onder d van Bijlage II van het Besluit 
omgevingsrecht. Dit betekent dat voor het plaatsen van de airco unit een 
omgevingsvergunning vereist is.

Legalisatieonderzoek
We hebben onderzocht of er alsnog een vergunning verleend kan worden voorde airco unit 
zoals die nu geplaatst is.

De airco unit is in strijd met artikel 14.2.1 onder a van het bestemmingsplan Schollevaar, 
omdat de airco unit buiten het bouwvlak is gebouwd. Met een omgevingsvergunning kan 
hiervan worden afgeweken tot maximaal 3 meter buiten het bouwvlak volgens artikel 21 lid a 
onder 2 van het bestemmingsplan Schollevaar. Gelet op de ruimtelijke kwaliteit concludeert 
Stedenbouw dat legalisatie is uitgesloten. Stedenbouw adviseert om de airco unit met een 
passende en onopvallende kleur op eigen terrein en zoveel mogelijk uit het zicht te plaatsen.

Daarnaast heeft het Q-team de airco unit beoordeeld op basis van de criteria in de Nota 
Beeldkwaliteit 2017 van de gemeente Capelle aan den IJssel. Het Q-team concludeert dat 
legalisatie is uitgesloten. Het Q-team adviseert om de airco unit te verplaatsen naar eigen 
terrein of naar de eerste verdieping.

U dient er bij verplaatsing van de airco unit rekening mee te houden dat de airco unit op de 
perceelgrens een geluidsniveau van maximaal 40 dB mag produceren (artikel 3.8, tweede lid, 
van Bouwbesluit 2012).

Voornemen last onder dwangsom
Gelet op onze bevindingen en het feit dat de gemeente in beginsel verplicht is handhavend 
op te treden tegen een geconstateerde overtreding, zijn wij voornemens om bestuurlijke 
maatregelen te treffen. Dit houdt in dat wij overgaan tot het opleggen van een last onder 
dwangsom. De last zal inhouden de overtreding te beëindigen en beëindigd te houden door 
de airco unit te verplaatsen volgens de geldende wet- en regelgeving of te verwijderden. De 
hoogte van de dwangsom wordt afgestemd op de overtreding, die wordt verbeurd zolang de 
airco unit niet is verplaatst of verwijderd. Dit betekent dat u ons een bedrag moet betalen.
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Zienswijze
Voordat wij de last onder dwangsom opleggen, stellen wij u in de gelegenheid om uw 
zienswijze op ons voornemen te geven. Dit houdt in dat u een reactie kunt geven. U heeft al 
een reactie gegeven op onze waarschuwingsbrief van 20 juli 2022, maar niet op ons 
voornemen om handhavend op te treden.

Ais u gebruik wilt maken van deze gelegenheid, dient u uiterlijk donderdag 20 oktober 2022 
uw zienswijze kenbaar te maken. Dit kunt u doen door te e-mailen naar mevrouw  via 

@capelleaandeniissel.nl of te bellen naar 010-2848351.

Deze brief is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Het indienen 
van bezwaar of beroep is dan ook niet mogelijk.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
namens het college van burgemeester en wethouders,

R. Turien 
Unithoofd VTH

Deze brief is digitaal vervaardigd en daarom niet ondertekend.

Bijlagen:
- Waarschuwingsbrief
- Constateringsrapport toezichthouder hercontrole Granida erf 12, 22 september 2022.
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Granida Erf 12 / Constateringsrapport hercontrole illegaal 
plaatsen van airco-unit

Naam:
Omschrijving: 
Checklist status: 
Gemaakt door: 
Behandelaar: 
Locatie:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Datum checklist:

Granida Erf 12 - Illegale Airco-unit 
Illegale Airco-unit

 

Illegaal plaatsen van airco-unit 
Granida Erf 12 
2907 EH
Capelle aan den IJssel 
22 september 2022

Samenvatting

Vragen: 15
Openstaande overtredingen: 5
Ongedaangemaakte overtredingen: 0 
Openstaande taken: 0
Afgehandelde taken: 0
Opmerkingen: 8



Checklistvragen en antwoorden

Constateringen

Waarop heeft de constatering betrekking? 

Antwoord: Installaties

Verdiepende vragen

is de melder/klager een belanghebbende?

Antwoord:\a

Opmerkingen:

Melder/klager zijn buren en zijn ook direct belanghebbende.
(  op 21 september 2022 14:40)

Is de melding/klacht zelf geconstateerd? Omschrijf de situatie.

Antwoord: Og 18-05-2021 is er via de bouwtoezicht mail een melding binnen gekomen over een 
airco-unit die geplaatst is boven een gezamenlijk achterpad van meerdere bewoners 
van de buurt. Zie foto: Granida Erf - 1.

Ik heb op 11-05-2022 gesprek gehad met de bewoners van Granida Erf 12 om aan te 
geven dat de airco-unit niet op deze manier geplaatst mag worden. Meneer en 
mevrouw hebben aangegeven dat ze de airco-unit niet zullen verwijderen/verplaatsen.

is de melding/klacht vergunningsvrij?

Antwoord: Nee 
Opmerkingen:

Op grond van artikel 1, lid 3 van de Woningwet moeten Installaties die onderdeel uitmaken van 
een bouwwerk tot dat bouwwerk gerekend worden. Een vast opgestelde of ingebouwde airco-unit 
is dus onderdeel van het gebouw waarin de installatie wordt geplaatst. Het plaatsen van een 
airco-unit is daarmee het veranderen van het bouwwerk waarin, waarop en/of waaraan de 
installatie wordt geplaatst.

Het veranderen van een bouwwerk kan onder bepaalde voorwaarden vergunningsvrij zijn voor 
het bouwen op grond van artikel 3, onderdeel 8 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht.

Een van de voorwaarden is dat het bouwvolume van het bouwwerk niet wordt uitgebreid. De 
airco-unit is buiten het bouwvlak gebouwd, omdat deze aan de zijgevel is geplaatst. Hiermee 
wordt het bouwvolume van het bouwwerk uitgebreid en is daarom omgevingsvergunning plichtig.
(  op 22 september 2022 09:59)

is er advies aangevraagd bij de welstandscommissie (Q-team)?

Antwoord:\di

Opmerkingen:

Q team advies:
Legalisatie is in deze casus echter uitgesloten. Bij vergelijkbare situaties heeft het Q-team 
geadviseerd de unit op eigen terrein plaatsen, dan wel op eerste verdieping,
(  op 21 september 2022 14:351



Is er advies aangevraagd bij VRR (Brandveiligheid)?

Antwoord: Nvt

is er advies aangevraagd bij RO-SO?

Antwoord; ]a 
Opmerkingen:

Advies Stedenbouw:
Het legalisatieverzoek betreft een airco-unit bij het Granida Erf 12. De airco-unit hangt ongeveer 
ter hoogte van de eerste verdiepingsvloer aan de zijgevel van de woning, boven een openbare 
brandgang/achterpad. Dit is een goed zichtbare plaats ten opzichte van naastgelegen 
achtertuinen en het voetpad. Gelet op de ruimtelijke kwaliteit worden installaties altijd uit het 
zicht geplaatst, op eigen terrein. Dat principe geldt ook voor deze woning. De airco-unit (inclusief 
bijbehorend leidingwerk) moet zoveel mogelijk uit het zicht geplaatst worden, op eigen terrein en 
met een passende/onopvallende kleur. Naast bovengenoemde principe is er geen behoefte aan 
een precedentwerking. Stedenbouw werkt om die reden niet mee aan het legaliseren van deze 
zaak.
(  op 22 september 2022 09:56)

is er advies aangevraagd bij DCMR?

Antwoord: Nvt

is het in strijd met het bestemmingsplan?

Antwoord: ]-&
Een buiten-unit van de airco-unit dient ook te passen binnen het bestemmingsplan. Als 
dit niet het geval is, dan moet een vergunning aangevraagd worden om te mogen 
afwijken van het bestemmingsplan (strijdig planologisch gebruik, artikel 2.1, eerste lid, 
onder c, van de Wabo).

Bestemmingsplan: Schollevaar
In artikel 14.2.1 onder a is opgenomen dat hoofdgebouwen binnen het bouwvlak 
moeten worden gebouwd. Binnen het bestemmingsplan artikel 21 lid a, onder 2 is 
opgenomen dat met omgevingsvergunning kan worden afgeweken van bovenstaande 
strijdigheid tot max 3 meter buiten het bouwdakvlak.

is het in strijd met het bouwbesluit? 

Antwoord: Nee

Is legalisatie mogelijk?

Antwoord: Nee 

Opmerkingen:

Stedenbouw en welstandscommissie werken om boven genoemde redenen niet mee aan het 
legaliseren van deze airco-unit.
(  op 21 september 2022 14:36)

is hiermee de overtreding beëindigd?

Antwoord: Nee



De overtreding is niet beëindigd. Is de hercontroie uitgevoerd?

Antwoord:]^
12 juli 2022 

Opmerkingen:

12-07-2022 langs geweest op locatie. De overtreding is niet beëindigd.
( op 21 september 2022 14:30)

Documenten:

Granida_Erf_12_-_12-07-2022_.jpg ( op21 september 2022 14:31)

Granida_Erf_12_-_12-07-2022_-_l_.jpg.jpg (  op 21 september 2022 14:31)

Na de hercontroie is geconstateerd dat de overtreding nog niet beëindigd is. Is de 
waarschuwingsbrief opgestuurd met het verzoek de overtreding te beëindigen binnen 
een x aantal weken ?

Antwoord:\a
20 juli 2022 

Opmerkingen:

Op 20-07-2022 is er een waarschuwingsbrief verstuurd.
(  op 22 september 2022 10:00)



Is de overtreding na de gestelde termijn beëindigd?

Antwoord: Nee
20 september 2022 

Opmerkingen:

Op 20-09-2022 is er geconstateerd dat de airco-unit niet is verwijderd.
(  op 22 september 2022 10:00)

Documenten:

20-09-2022 (  op 21 september 2022 14:33)



Gemeente Capelle aan den IJssel 
 (behandelaar)

Groenedijk 10,
t.a.v: RTurien (Unithoofd VTH) 
en de behandelaar  
e-mail  
2903 LZ Capelle aan den Dssel

 
Granida erf 12
2907 EH Capelle aan den IJssel

Datum Uw Kenmerk
19 september 2022 858393/932268

Onderwerp:
Zienswijze inzake vooraankondiging last onder dwangsom 

Geachte mevrouw  en mevrouw 

Op 6 oktober 2022 hebben de bewoners van Granida erf 12 een vooraankondiging last onder 
dwangsom ontvangen.

Aanvullende correspondentie
Wij zijn van mening dat onze reactie op de waarschuwingsbrief inclusief de 4 bijlagen gedateerd op 
2 augustus 2022 onderdeel uitmaakt van de reactie die wij nu geven op de vooraankondiging last 
onder dwangsom. Dit omdat er eigenlijk nooit inhoudelijk is gereageerd op de zienswijze en dat 
heeft te maken met het feit dat op dat moment de last onder dwangsom nog niet was aangezegd.

Gehandeld op grond van beschikbare informatie (communicatie en burgercontacten)
Wij zijn dus nog steeds van mening dat wij ten tijde van het plaatsen van de airco hebben 
gehandeld overeenkomstig het gevoerde beleid en de beschikbare regelgeving. Daarnaast blijven 
wij van mening dat hij op grond van de toen beschikbare informatie op de site van de gemeente er 
is voldaan aan de onderzoekplicht van een burger (vergunningscheck). De burger mag het 
vertrouwen hebben dat bij de overige 32 (niet limitatief) airco installaties (bijlages 1 t/m 3) er een 
omgevingsvergunning is verstrekt door de toezichthouder en dat de bewoner overeenkomstig in de 
lijn van dat beleid heeft gehandeld. Opvallend fenomeen is dat bij de 32 installaties niemand kiest 
voor een afwerking en dat alleen wij gekozen hebben voor een adequate afwerking.

Op grond van de Nota Beeldkwaliteit uit 2017 (pagina 14 onderdeel 4.1, Kleinschalige 
bouwopgaven/luw welstandniveau) mogen wij aansluiten op de al gerealiseerde vergelijkbare 
bouwwerken in de omgeving. Van de 32 vergelijkbare bouwwerken constateren wij dat er ruim 12 
units zichtbaar, vanuit de openbare weg, geplaatst zijn aan de zijgevel en dus buiten het bouwvlak 
vallen van deze woningen. Stedenbouw geeft aan geen behoefte te hebben aan een 
precedentwerking en dus dat er moet worden gehandhaafd. Wij zijn van mening dat er, op het 
moment van plaatsen van de airco-unit, al een precedent werking was en dat wij handelen 
overeenkomstig de Nota Beeldkwaliteit 2017. Dat impliceert dat er sprake is van opgewekt 
vertrouwen.

Aanpassen beschikbare informatie voor burgers (Communicatie en burgercontacten)
Op zaterdag 10 september heeft de bewoner de opendag bij de gemeente bezocht en gesproken 
met de wethouder Ans Hartnagel. In dit gesprek heeft de bewoner de wethouder gewezen op de 
gebrekkige en te beperkte informatie over de hoofdregels inzake het beleid rondom het plaatsen 
van een airco-unit. Op initiatief van de wethouder is er toen contact gelegd met Marco de Regt 
(Duurzaam Capelle, afdeling Stadsontwikkeling). Marco de Regt geeft in een schriftelijk reactie aan 
dat er op de gemeentelijke website (nog) geen specifieke informatie over het plaatsen van een 
airco-unit te vinden is. Wel kunnen mensen worden doorgeleid voor de 'vergunningcheck' van het 
omgevingsloket. Dat zijn nu juist de stappen die wij hebben genomen en die wij uitvoerig hebben 
uitgeschreven in onze reactie op de waarschuwingsbrief en dat kunt u lezen in de paragraaf "Is er 
een overtreding"!
Via een collega van de Unit Vergunningen, Toezicht en Handhaving heeft hij doorgekregen dat over 
het algemeen de volgende regels worden gehanteerd:
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• Aan de achtergevel tot 3 meter hoog vergunningsvrij;
• Niet aan zijgevels welke aan het openbaar of gezamenlijk pad liggen;
• Kan wel aan de voorzijde niet hoger dan 1 meter.

Op 23 september 2022 zijn wij gebeld door Carlos Sonderen (Senior medewerker vergunningen). 
Bij Vergunningen is het besef aanwezig dat de huidige informatie over het plaatsen van een airco- 
unit niet toereikend is. Daarom is er een concept tekst geschreven over wanneer er nu wel, en 
wanneer er nu niet, een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd. Volgens Carlos sluit de 
landelijke Vergunningscheck van het omgevingsloket niet aan bij het lokale (omgevings)beleid wat 
gevoerd wordt in Capelle aan den Dssel,

Op 26 september bevestigde Carlos ons gesprek en geeft hij aan dat de website is aangevuld,
De informatie is bij het onderdeel bouwen en verbouwen/omgevingsvergunning en op de pagina 
welstandsbeoordeling vermeld. Zodra sneltoetscriteria voor airco's en warmtepompen zijn 
vastgesteld, worden deze aan het rijtje 'klein bouwplan, sneltoets' op de site aangevuld.

Tot slot
De bewoner is van mening dat hij op grond van de beschikbare informatie, van voor 26 september 
2022, op de site van de gemeente heeft voldaan aan zijn onderzoekplicht (vergunningscheck). De 
bewoner mag veronderstellen dat de overige airco-installaties, zie bijlagen, passen binnen Nota 
Beeldkwaliteit uit 2017 en dat het gevoerde beleid van Stedenbouw er voor heeft gezorgd dat 
indien van toepassing er een omgevingsvergunning(Wabo) is verstrekt dan wel dat er handhavend 
is opgetreden en dat de Airco is verplaatst op grond van een dwangsom. En dat wij erop mogen 
vertrouwen dat de huidig locatie van de Airco-unit aansluit op de al gerealiseerde verglijkbare 
bouwwerken in de omgeving van de wijk schollevaar.

Hoogachtend,

 
Granida erf 23
2907 EH Capelle aan de Dssel 

 

De volgende Bijlage(n) zijn reeds in uw bezit:
• Zienswijze en reactie Waarschuwingsbrief Illegaal Plaatsen van Airco-unit (02-08-2022)
• Bijlage 1 Voorbeelden airco's zijgevel
• Bijlage 2 Voorbeelden airco's voorgevel
• Bijlage 3 voorbeelden airco's tuingevel
• Bijlage 4 communicatie en burgerzaken
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gemeente Capelle I

AANGETEKEND
 

Granida erf 12
2907 EH CAPELLE AAN DEN IJSSEL

datum kenmerk Uw kenmerk/brief van doorki esnummer
14 november 2022 858393/970216 (010)2848351

onderwerp

Last onder dwangsom
Behandeld door/e-mail

 

Geachte heer ,

Naar aanleiding van de vooraankondiging last onder dwangsom van 6 oktober 2022, het 
volgende.

Voorgeschiedenis en constatering
Op 11 mei 2022 is door de toezichthouder geconstateerd dat u bouwactiviteiten heeft 
uitgevoerd zonder vereiste omgevingsvergunning. Er is een airco unit geplaatst boven een 
gezamenlijk achterpad. Op 11 mei 2022 heeft de toezichthouder u medegedeeld dat de airco 
unit verplaatst of verwijderd moet worden. U heeft aangegeven dat u de airco unit niet 
zal verplaatsen of verwijderen.

Naar aanleiding van bovenstaande hebben wij u met de brief van 20 juli 2022 erop gewezen 
dat de airco unit illegaal geplaatst is en u in de gelegenheid gesteld om de airco unit vóór 19 
augustus 2022 te verwijderen. Met uw brief van 10 augustus 2022 heeft u hierop gereageerd. 
Naar aanleiding van uw reactie zijn we op 23 augustus 2022 met elkaar in gesprek gegaan 
voor uitleg en toelichting. Tijdens het gesprek is aan u aangegeven dat er een 
waarschuwingsbrief is gestuurd om u erop te wijzen dat er een overtreding is geconstateerd 
(de illegaal geplaatste airco unit) en dat u er zelf iets aan kunt doen om de overtreding op te 
heffen. U heeft aangegeven dat u eventueel een vooroverleg wilt aanvragen of een aanvraag 
voor een omgevingsvergunning wilt indienen voor het (ver)plaatsen van de airco unit. We 
hebben afgesproken dat wij u drie weken de tijd geven om u te beraden op de te zetten 
stappen.

Vervolgens hebben wij, naar aanleiding van uw e-mail van 30 augustus 2022 aan de 
wethouders Faassen en Hartnagel, aan u voorgesteld om nogmaals in gesprek te gaan om te 
bespreken welke mogelijkheden er zijn om de airco unit te verplaatsen. Dit gesprek heeft op 7 
september 2022 plaatsgevonden. Tijdens dit gesprek heeft u voorgesteld om de airco unit te 
verplaatsen naar de voortuin op de grond tegen de gevel. Hiervan heeft u foto’s aangeleverd. 
Een vergunningverlener van de gemeente heeft aangegeven dat de airco unit volgens uw 
voorstel vergunningvrij naar de voortuin verplaatst kan worden als deze op de grond tegen de

Wilt u bij beantwoording het kenmerk vermelden.

Rivierweg 111 
Postbus 70 

2900 AB Capelle aan den IJssel 
www.capelleaandenijssel.nl 

gemeente@capelleaandenijssei.nl

Telefoon: 14010 
Telefax: 010 - 2848800 

BTW nummer: 001877045B05 
IBAN: NL41INGB0006691797 

BIC nummer; INGBNL2A
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gevel en niet hoger dan 1 meter wordt geplaatst. Dat betekent dat er geen 
omgevingsvergunning vereist is. Verder heeft de vergunningverlener aangegeven dat het ook 
mogelijk is om de airco unit vergunningvrij te verplaatsen naar de achtertuin tegen een platte 
gevel en niet hoger dan 3 meter. U heeft aangegeven dat u over mogelijkheden wilt 
nadenken. We hebben afgesproken dat u uiterlijk 16 september 2022 per e-mail kenbaar 
maakt of u ervoor kiest om de airco unit te verplaatsen of om de airco unit niet te verplaatsten 
of te verwijderden.

Op zaterdag 17 september 2022 heeft u per e-mail kenbaar gemaakt dat u op dit moment de 
airco unit niet zal verplaatsen naar de door u voorgestelde situatie en de overtreding niet zal 
beëindigen.

Op 20 september 2022 heeft de toezichthouder geconstateerd dat de airco unit niet is 
verplaatst of verwijderd. In de bijlage is de rapportage van de toezichthouder gevoegd.

Overtreding
Door het plaatsen van de airco unit aan de zijgevel boven een gezamenlijk achterpad, heeft u 
gehandeld in strijd met artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo). Hierin is opgenomen dat het verboden is om zonder een 
omgevingsvergunning een project uit te voeren voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat 
uit het bouwen van een bouwwerk. Artikel 1, derde lid, van de Woningwet bepaalt dat 
installaties die onderdeel uitmaken van een bouwwerk tot het bouwwerk gerekend moeten 
worden. Bovendien is met het plaatsen van de airco unit het bouwvolume toegenomen, 
omdat deze buiten het bouwvlak is gebouwd. Daardoor had de airco unit niet vergunningvrij 
geplaatst mogen worden volgens artikel 3, achtste lid, onder d van Bijlage II van het Besluit 
omgevingsrecht (hierna: Bor). Dit betekent dat voor het plaatsen van de airco unit een 
omgevingsvergunning vereist is.

Legalisatieonderzoek
We hebben onderzocht of er alsnog een vergunning verleend kan worden voor de airco unit 
zoals die nu geplaatst is.

De airco unit is in strijd met artikel 14.2.1 onder a van het bestemmingsplan Schollevaar, 
omdat de airco unit buiten het bouwvlak is gebouwd. Met een omgevingsvergunning kan 
hiervan worden afgeweken tot maximaal 3 meter buiten het bouwvlak volgens artikel 21 lid a 
onder 2 van het bestemmingsplan Schollevaar. Gelet op de ruimtelijke kwaliteit concludeert 
Stedenbouw dat legalisatie is uitgesloten. Stedenbouw adviseert om de airco unit met een 
passende en onopvallende kleur op eigen terrein en zoveel mogelijk uit het zicht te plaatsen. 
Daarnaast heeft het Q-team de airco unit beoordeeld op basis van de criteria in de Nota 
Beeldkwaliteit 2017 van de gemeente Capelle aan den IJssel. Het Q-team concludeert dat 
legalisatie is uitgesloten. Het Q-team adviseert om de airco unit te verplaatsen naar eigen 
terrein of naar de eerste verdieping.

U dient er bij verplaatsing van de airco unit rekening mee te houden dat de airco unit op de 
perceelgrens een geluidsniveau van maximaal 40 dB mag produceren (artikel 3.8, tweede lid, 
van Bouwbesluit 2012).

Zienswijze
Op 6 oktober 2022 hebben wij u een vooraankondiging last onder dwangsom toegestuurd en 
u in de gelegenheid gesteld om hier op te reageren. Met uw e-mail van 19 oktober 2022 heeft 
u hier gebruik van gemaakt.

In de zienswijze geeft u aan dat u van mening bent dat er geen sprake is van een overtreding 
van de wet- en regelgeving. Daarnaast heeft u volgens u voldaan aan uw onderzoeksplicht. 
Daarbij verwijst u naar de toen beschikbare informatie op de website van de gemeente en de 
vergunningcheck.
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U benoemt dat u met een aantal personen van de gemeente contact heeft gehad over de 
gebrekkige en beperkte informatie op de website van de gemeente over de regelgeving met 
betrekking tot het plaatsen van een airco unit. Naar aanleiding hiervan is aan u aangegeven 
dat er op de website van de gemeente geen specifieke informatie te vinden is over het 
plaatsen van een airco unit, maar dat wordt doorverwezen naar de vergunningcheck. 
Daarnaast is door een vergunningverlener aangegeven dat de volgende regels worden 
gehanteerd voor plaatsen van een airco unit:
■ aan de achtergevel tot 3 meter hoog vergunningvrij;
■ aan de voorzijde niet hoger dan 1 meter vergunningvrij;
■ niet aan zijgevels die aan het openbaar of gezamenlijk pad liggen;

Volgens u is telefonisch door de vergunningverlener aan u aangegeven dat de informatie op 
de website van de gemeente niet toereikend is en de vergunningcheck niet aansluit bij het 
beleid van de gemeente. Daarom is er informatie over het plaatsen van een airco unit op de 
website van de gemeente geplaatst.

Verder geeft u aan dat u erop mag vertrouwen dat er voor de 32 airco units in de wijk 
Schollevaar, waarvan u foto’s heeft geleverd, een omgevingsvergunning is verleend of dat er 
handhavend is opgetreden. U stelt dat u mag aansluiten bij de al gerealiseerde bouwwerken 
in de omgeving op grond van de Nota Beelkwaliteit 2017. Volgens u was er precedentwerking 
op het moment dat uw airco unit geplaatst is. Daar voegt u aan toe dat u het opvallend vindt 
dat uitsluitend u heeft gekozen voor een adequate afwerking.

Belangenafweging en motivering
De gemeente is in beginsel verplicht handhavend op te treden tegen geconstateerde 
overtredingen, tenzij er concreet zicht op legalisatie bestaat of handhavend optreden zodanig 
onevenredig is in verhouding tot de daarmee te dienen belangen.

Bij het nemen van dit besluit is het volgende overwogen:
- het vertrouwensbeginsel;
- het gelijkheidsbeginsel;
- de onderzoeks- en informatieplicht;
- het belang van de naleving van de Wabo, de Woningwet, Bijlage II van het Bor en het 
Algemeen Handhavingsbeleid Bestuursrecht;
- het belang van het voorkomen van ongewenste precedentwerking: en
- het belang dat derden hebben bij handhavend optreden door de gemeente.

Wij wijzen u erop dat op de website van de gemeente wordt doorverwezen naar de 
vergunningcheck van het Omgevingsloket. Bij de vergunningcheck wordt in een disclaimer op 
het volgende gewezen: ‘Met behulp van de vergunningcheck kan een algemene indicatie 
worden verkregen of een omgevingsvergunning, watervergunning/melding nodig is. Hoewel 
aan het opstellen van de vragen in de vergunningcheck zeer veel zorg is besteed, kan aan de 
gegeven antwoorden ontleende uitkomst geen absolute zekerheid bieden aan degene die het 
project wil verrichten. Daarnaast is het mogelijk dat voor het project op grond van andere 
regelgeving nog vergunningen of meldingen noodzakelijk zijn. Het wordt aanbevolen om bij 
onduidelijkheid contact op te nemen met het bevoegd gezag voor meer informatie.’ Het had 
dan ook op uw weg gelegen om contact op te nemen met de gemeente bij vragen of 
onduidelijkheden over het plaatsen van de airco unit. Dat de gemeente inmiddels specifiek 
voor het plaatsen van een airco unit informatie vermeldt op haar website, doet hier niets aan 
af.

Tot slot merken wij op dat het aanleveren van foto’s van 32 geplaatste airco units in de wijk 
Schollevaar niet betekent dat deze legaal zijn geplaatst of dat hier handhavend tegen 
opgetreden is. Volgens het Algemeen Handhavingsbeleid Bestuursrecht wordt niet actief 
gehandhaafd op overtredingen met een lage prioriteit, waaronder airco units. Dat betekent dat 
de gemeente naar aanleiding van een verzoek om handhaving beoordeeld of handhavend 
moet worden opgetreden. Naar aanleiding van een verzoek om handhaving is geconstateerd 
dat uw airco unit illegaal geplaatst is en er geen concreet zicht op legalisatie bestaat.
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In het kader van bovenstaande afweging van feiten, omstandigheden en belangen merken wij 
op dat ons besluit tot het nemen van handhavende maatregelen niet onevenredig is.

Besluit
Gelet op onze bevindingen en het feit dat de gemeente in beginsel verplicht is handhavend 
op te treden tegen een geconstateerde overtreding, leggen wij u op grond van artikel 125 van 
de Gemeentewet in samenhang met artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht een last 
onder dwangsom op.

U dient de overtreding van artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo, artikel 1, derde lid, 
van de Woningwet en artikel 3, achtste lid, onder d van Bijlage II van het Bor te beëindigen en 
beëindigd te houden. Dit kunt u doen door de airco unit te verplaatsen naar de voortuin op de 
grond tegen de gevel en niet hoger dan 1 meter, naar de achtertuin tegen een platte gevel en 
niet hoger dan 3 meter of door de airco unit te verwijderden. Dit dient u te doen vóór 12 
december 2022.

Wij vertrouwen erop dat u alles in werk zult stellen om tijdig de vereiste maatregelen te 
nemen om de overtreding te beëindigen. Het is aan het college om te beoordelen of de door u 
getroffen maatregelen toereikend zijn.

Als u niet binnen de gestelde termijn de vereiste maatregelen heeft genomen, dan verbeurt u 
per week dat u niet voldoet aan de vereiste maatregelen een dwangsom van € 200,- met een 
maximum van € 2.000,-.

Wij wijzen u erop dat het verbeuren van de (maximale) dwangsom niet met zich meebrengt 
dat de overtreding kan worden voortgezet dan wel worden herhaald. Bij voortduring of 
herhaling van de overtreding zullen nadere maatregelen worden overwogen.

Mededeling omtrent verbeuring en Invordering
Indien onverhoopt geconstateerd wordt dat de overtreding van artikel 2.1, eerste lid, onder a 
van de Wabo, artikel 1, derde lid, van de Woningwet en artikel 3, achtste lid, onder d van 
Bijlage II van het Bor niet is beëindigd, dient u op grond van artikel 5:33 van de Algemene wet 
bestuursrecht (hierna: Awb), binnen een termijn van zes weken na verbeuring, over te gaan 
tot betaling van de hierdoor van rechtswege verbeurde dwangsom. Dit kunt u doen door het 
door u verschuldigde bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL41 INGB 00066917 
97 ten name van het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel 
ondervermelding van 'LOD Granida erf 12'.

Als u niet tot betaling overgaat zal een invorderingsbeschikking, als bedoeld in artikel 5:37, 
eerste lid van de Awb bekend worden gemaakt. Ook zal u worden aangemaand tot betaling 
van de verbeurde dwangsom(men).

Inwerkingtreding beschikking
Deze beschikking treedt in werking op de dag na de dag waarop deze aan u is verzonden.

Bent u het hier niet mee eens?
Als u het niet eens bent met ons besluit, dan kunt u hiertegen als volgt bezwaar maken. U 
moet binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en 
wethouders. De termijn begint te lopen met ingang van de dag na de verzenddatum van het 
besluit.

U kunt uw bezwaarschift indienen via het E-loket op www.caDelleaandeniissel.nl U kunt uw 
bezwaarschrift ook per post opsturen naar:
Het college van burgemeester en wethouders 
Postbus 70
2900 AB Capelle aan den IJssel.
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In het bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden; uw naam en adres, de datum van uw 
bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt (u kunt het beste een kopie meesturen) 
en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet niet uw bezwaarschrift te 
ondertekenen.

Hoogachtend,
namens het college van burgemeester en wethouders,

R. Turien 
Unithoofd VTH

Deze brief is digitaal vervaardigd en daarom niet ondertekend.

Bijlagen:
- Constateringsrapport toezichthouder hercontrole Granida erf 12, 22 september 2022,
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ciimij a

Samenvatting formulier

Formulier; Bezwaar maken
Datum verzonden: 29 november 2022 om 12:27 uur
Zaaknummer: 997552

Ingelogd met

Uw gegevens
Voornamen
Achternaam
Geboortedatum
Adres

Telefoonnummer
E-mailadres
Op dit e-mailadres krijgt u bericht. Dit i 
gekregen.

DigiD

 
 

 
Granida erf 12
2907EH Capelle aan den IJssel 

 
 

uw bewijs dat wij het formulier hebben

Gegevens besluit
Registratienummer besluit 858393/970216
Datum van het besluit 14-11-2022
Waarom bent u het niet eens met het Ik ben het niet eens met de beslissing 
besluit? omdat ik op het moment van plaatsen van

de airco-unit heb gehandeld in de lijn van 
de toen beschikbare informatie voor de 
burgers van de gemeente.

De behandelend beleidsmedewerker is van 
mening dat de gemeente zich kan 
beroepen op een disclaimer waarin 
aanbevolen wordt om bij onduidelijkheid 
contact op te nemen met Gemeente. Wat 
mij betreft was de vergunningscheck 
duidelijk en neemt het oppervlak van het



bouwwerk niet toe omdat de uitstekende 
delen die minder dan 0,5 m buiten het 
gebouw uitsteken niet mee gerekend 
hoeven te worden. De afmetingen van een 
Airco installatie van het A merk Toshiba is 
kleiner dan 0,5 meter en op grond daarvan 
hebben wij besloten dat de airco-unit 
zonder omgevingsvergunning kan worden 
geplaatst.

Een burger mag dan ook op grond van de 
beschikbare informatie (website) 
vertrouwen (opgewekt vertrouwen) dat hij 
handelt binnen de gestelde eisen inzake de 
omgevingsvergunningen (art 2.1. lid 1 letter 
a Wabo)en dat de burger vergunning vrij de 
airco kan plaatsen en dat hij op dat 
moment niet handelt in strijd met de regels 
ruimtelijke ordening.

Er is sprake van een situatie waarin de 
gemeente moet onderkennen dat ten tijde 
van het plaatsen van de airco (2021) er is 
gehandeld overeenkomstig de beschikbare 
informatie. Dit is ook zodanig schriftelijk 
bevestigd in een email van Marcel Bregt 
(zie bijlage).

Ik ben van mening dat de gemeente de 
beginselen van behoorlijk bestuur schendt 
zijnde het zorgvuldigheidsbeginsel en het 
vertrouwensbeginsel en indien de 
gemeente van mening blijft dat de 
airco-unit moet worden verplaatst dit met 
zich meebrengt dat zij aansprakelijk is voor 
de extra te maken kosten.

Ik wil graag mijn bezwaar verder uitleggen 
tijdens een hoorzitting.
Daarnaast verzoek ik u, zolang het 
bezwaar of het eventuele beroep loopt, de 
genomen beslissing zijnde de vereiste 
maatregelen om de overtreding te 
beëindigen en de te betalen dwangsom 
niet uit te voeren.
Hoogachtend,



 
 

Bijlage:
- kopie van de beslissing van14 november 
2022
- Kopie zienswijze van 19 september 2022
- Gmail- Duurzaam Capelle van 13 
september 2022

Bijlagen toevoegen
Wilt u een bijlage toevoegen? 
Voeg uw document(en) toe

Akkoord
Ja, alle gegevens kloppen.

Privacy
Wij behandelen uw informatie vertrouwelijk. Wij gebruiken uw informatie alleen voor het 
doel waarvoor we deze hebben ontvangen.
Wij delen uw gegevens alleen met andere partijen als dit;

• volgens de wet verplicht is;
• nodig is om onze taken te doen.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig. Het bewaren kan nodig zijn om:

• aan de wet te voldoen;
• onze taken goed te kunnen doen.

Wij willen onze taken goed doen. Om te weten wat beter kan, gebruiken we informatie 
van inwoners voor onderzoek. Wij zorgen ervoor dat onderzoeksresultaten niet te 
herleiden zijn tot individuele personen.
Wilt u meer weten over dit onderwerp? Bijvoorbeeld hoe u uw gegevens kunt bekijken. 
Kijk dan op onze website: www.capelleaandenijssel.nl/Privacy

Ja
Bezwaar en bijlagen  
858393_932268.pdf 
grootte: 1,90 mb



 
Granida erf 12
2907EH Capelle aan den IJssel 

Aan
Het college van Burgemeester en wethouders 
Afdeling Bezwaar en beroep 
Postbus 70
2900 AB Capelle aan den IJssel

Capelle aan den IJssel 29 november 2022

Onderwerp: bezwaarschrift 
Kenmerk beslissing: 858393/970216

Geachte heer, mevrouw,

Ik teken bezwaar aan tegen uw beslissing van 14 november 2022 met het kenmerk 858393/970216,

Ik ben het niet eens met de beslissing omdat ik op het moment van plaatsen van de airco-unit heb 
gehandeld in de lijn van de toen beschikbare informatie voor de burgers van de gemeente,
De behandelend beleidsmedewerker is van mening dat de gemeente zich kan beroepen op een 
disclaimer waarin aanbevolen wordt om bij onduidelijkheid contact op te nemen met Gemeente. Wat 
mij betreft was de vergunningscheck duidelijk en neemt het oppervlak van het bouwwerk niet toe 
omdat de uitstekende delen die minder dan 0,5 m buiten het gebouw uitsteken niet mee gerekend 
hoeven te worden. De afmetingen van een Airco installatie van het A merk Toshiba is kleiner dan 0,5 
meter en op grond daarvan hebben wij besloten dat de airco-unit zonder omgevingsvergunning kan 
worden geplaatst.

Een burger mag dan ook op grond van de beschikbare informatie (website) vertrouwen (opgewekt 
vertrouwen) dat hij handelt binnen de gestelde eisen inzake de omgevingsvergunningen (art 2.1. lid 1 
letter a Wabo)en dat de burger vergunning vrij de airco kan plaatsen en dat hij op dat moment niet 
handelt in strijd met de regels ruimtelijke ordening.

Er is sprake van een situatie waarin de gemeente moet onderkennen dat ten tijde van het plaatsen 
van de airco (2021) er is gehandeld overeenkomstig de beschikbare informatie. Dit is ook zodanig 
schriftelijk bevestigd in een email van Marcel Bregt (zie bijlage).

Ik ben van mening dat de gemeente de beginselen van behoorlijk bestuur schendt zijnde het 
zorgvuldigheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel en indien de gemeente van mening blijft dat de 
airco-unit moet worden verplaatst dit met zich meebrengt dat zij aansprakelijk is voor de extra te 
maken kosten.

Ik wil graag mijn bezwaar verder uitleggen tijdens een hoorzitting.
Daarnaast verzoek ik u, zolang het bezwaar of het eventuele beroep loopt, de genomen beslissing 
zijnde de vereiste maatregelen om de overtreding te beëindigen en de te betalen dwangsom niet uit 
te voeren.

Hoogachtend,
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kopie van de beslissing van 14 november 2022 

Kopie zienswijze van 19 september 2022 

Gmail- Duurzaam Capelle van 13 september 2022
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^ Gmail

Informatie m.b.t. vergunningen plaatsen airco's door particulieren

Duurzaam Capelle <Duurzaam@capelleaandenijsse!.nl> 13 september 2022 om 11:27
Aan; "

Beste 

Wij hebben uw vraag doorgespeeld gekregen over (informatie over) vergunningen voor het plaatsen van airco’s door particulieren.

Op de gemeentelijke website is hier (nog) geen specifieke informatie over te vinden. Wel kunnen mensen worden doorgeleid voor de ‘vergunningcheck’ op 
www.omgevingsloket.nl of kunnen zij contact opnemen via omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Via een collega van de Unit Vergunningen, Toezicht en Handhaving heb ik doorgekregen dat over het algemeen de volgende regels worden gehanteerd:

• Aan de achtergevel tot 3 meter hoog vergunningsvrij;
• Niet aan zijgevels welke aan het openbaar of gezamenlijk pad liggen;
• Kan wel aan de voorzijde niet hoger dan 1 meter.

Als u nog vragen heeft kunt u hierover contact opnemen via omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Met vriendelijke groet,

medewerker duurzaamheid



CapelSe
5 y-T’ y-

afdeling Stadsontwikkeling 

Gemeente Capeüe aan den Ussel 

Rivieweg 111, 2903 AR Capelle aan den Ussel 

Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den Ussel 

 

 

I. www.capelleaandenijssel.nl 

I. www.capellebouwtaandestad.nl 

l. www.duurzs3mcapelle.nl



gemeente Capelle
aandenljssel

 
Granida erf 12
2907 EH CAPELLE AAN DEN IJSSEL

datum kenmerk Uw kenmerk/brief van doorkiesnummer
29 november 2022 997552/997860 (010)2848210

onderwerp Behandeld door/e-mail

Bezwaar maken C.U. Chandansingh
c.u.chandansingh@capelleaandenijssel.nl

Geachte heer 

U maakt bezwaar tegen ons besluit van 14 november 2022. Hierin hebben wij besloten om u 
een last onder dwangsom op te leggen wegens een geplaatste airco unit boven een 
gezamenlijk achterpad.

Gang van zaken
Voordat wij over uw bezwaarschrift beslissen, vragen wij daarover advies aan een 
onafhankelijke commissie bezwaarschriften. Als u dat wenst, kunt u uw standpunt mondeling 
toelichten bij deze commissie.

Mondelinge behandeling
De mondelinge behandeling vindt naar verwachting plaats op 13 december 2022 of 17 januari 
2023 in de middag. U krijgt hiervoor nog een aparte uitnodiging. Wilt u van deze mogelijkheid 
geen gebruikmaken, neemt u dan contact op met mevrouw C.U. Chandansingh, telefoon 
(010) 284 8210. Bent u op één van deze data verhinderd, wilt u haar dan binnen een week na 
datum van deze brief bellen? Zij bekijkt dan of behandeling op een andere datum mogelijk is. 
Als wij niets van u horen, behandelt de commissie uw bezwaar op één van de aangegeven 
data. Hiervan wijken wij alleen in heel bijzondere omstandigheden af.

Contact afdeling
Het is mogelijk dat de afdeling Stadsbeheer binnenkort contact met u opneemt over uw 
bezwaarschrift. Deze afdeling geeft dan een toelichting op het besluit waartegen u bezwaar 
maakt of past zo nodig dit besluit aan. Is dit voor u aanleiding uw bezwaarschrift in te trekken, 
dan verzoeken wij u ons dit schriftelijk te laten weten.

Termijn van afhandeling
Binnen de wettelijke termijn van 12 weken na afloop van de bezwaartermijn ontvangt u een 
beslissing op uw bezwaarschrift. Halen wij deze termijn niet, dan kunnen wij deze verlengen 
met 6 weken. U ontvangt hierover dan een bericht.

Wilt u bij beantwoording het kenmerk vermelden.

Rivierweg111 Telefoon: 14010
Postbus 70 Telefax: 010 - 2848800

2900 AB Capelle aan den IJssel BTW nummer: 001877045B05 
www.capelleaandenijssel.nl IBAN: NL41INGB0006691797 

gemeente@capelleaandenijssel.nl BIC nummer: INGBNL2A



Behorende bij documentnummer 997860.

Als wij niet op tijd beslissen, dan kunt u, onder bepaalde voorwaarden, een dwangsom 
vragen voor elke dag dat wij uw bezwaarschrift
te laat afhandelen. U dient ons dan eerst een ingebrekestelling te sturen. Meer informatie 
hierover kunt u vinden op www.capelleaandeniissel.nl of vragen bij ons informatiecentrum 
telefoonnummer (010) 284 8484. Op onze website kunt u ook informatie vinden over 
verlenging en opschorting van de termijn en een formulier voor het indienen van een 
ingebrekestelling.

Informatie
Heeft u nog vragen over de bezwaarprocedure? Neemt u dan contact op met mevrouw 

, secretaris van de commissie bezwaarschriften, telefoon (010) .

Hoogachtend,
namens het college van burgemeester en wethouders, 

P.L. van den Herik
unithoofd Juridische zaken en Inkoop

Deze brief is digitaal vervaardigd en daarom niet ondertekend.
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üsha Chandansingh

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

maandag 19 september 2022 18:27 

RE: Verzoek behandeling casus en gesprek wethouder 
Voorstel verplaatsing airco unit.pdf

Geachte 

Dank voor uw reactie.
In uw e-mail geeft u aan dat u de airco unit op dit moment niet zal verplaatsen naar de door u voorgestelde situatie 
(zie bijlage) en de overtreding niet zal beëindigen. Dat betekent dat wij na constatering hiervan voornemens zijn om 
bestuurlijke maatregelen te treffen.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Juridisch beleidsmedewerker 
Afdeling Stadsbeheer
Unit Vergunningen, Toezicht en Handhaving

yemeertle Capelle I
aanden!|sse! IW"

Groenedijk 10, 2903 LZ Capelle aan den IJssel 
Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel 

I- www.caDelleaandeniissel.nl

Vrijdag afwezig

Van: 
Verzonden: zaterdag 17 september 2022 14:36 
Aan: 
Onderwerp: Re: Verzoek behandeling casus en gesprek wethouder

Beste ,

Nog bedankt voor het initiëren van het gesprek met .

Tot op heden hebben wij ons alleen gericht op de geconstateerde overtreding en hoe wij die kunnen opheffen.
Wij zullen op dit moment de airco-unit niet verplaatsen naar de door mij voorgestelde situatie.
En dat is in de voortuin op straatniveau en dus niet hoger dan 1 meter aan de voorgevel van de woning.

Door de overtreding in stand te houden zijn jullie straks genoodzaakt mijn zienswijze in behandeling te nemen.
En dat is nu nog niet gebeurt!

Met vriendelijke groet,

1



Op do 8 sep. 2022 om 17:19 schreef 

Geachte heer ,

Gisteren (7 september 2022) hebben we een gesprek gehad met een vergunningverlener van de gemeente, de 
heer , over welke mogelijkheden er zijn om de airco unit te verplaatsen.

U heeft voorgesteld om de airco unit te verplaatsen naar de voortuin op de grond tegen de gevel. Hiervan heeft u 
foto's aangeleverd. De heer Bolleboom heeft aangegeven dat de airco unit vergunningvrij naar de voortuin 
verplaatst kan worden als deze op de grond tegen de gevel en niet hoger dan 1 meter wordt geplaatst. Dat 
betekent dat er geen omgevingsvergunning vereist is. Verder heeft de heer Bolleboom aangegeven dat het ook 
mogelijk is om de airco unit vergunningvrij te verplaatsen naar de achtertuin tegen een platte gevel en niet hoger 
dan 3 meter.

U heeft aangegeven dat u over mogelijkheden wilt nadenken. We hebben met elkaar afgesproken dat u uiterlijk 
vrijdag 16 september 2022 per e-mail aan mij kenbaar maakt of u ervoor kiest om de airco unit te verplaatsen of 
om de airco unit niet te verplaatsten of te verwijderden.

Met vriendelijke groet,

Juridisch beleidsmedewerker 

Afdeling Stadsbeheer

Unit Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Groenedijk 10, 2903 LZ Capelle aan den IJssei 
Postbus 70, 2900 AB Capeiie aan den Dssel

I. www.caDelleaandeniissel.nl

Vrijdag afwezig
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Van: 
Verzonden: maandag 5 september 2022 11:20 
Aan: 
Onderwerp: RE: Verzoek behandeling casus en gesprek wethouder

Geachte heer ,

Naar aanleiding van uw reactie, nodig ik u graag uit voor een gesprek op woensdag 7 september 2022 om 15:30 
uur op de gemeentewerf.

De adresgegevens:

Gemeentewerf

Groenedijk 10

2903 LZ te Capelle aan den lissel

Bij binnenkomst kunt u zich melden bij de receptie.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet.

 

Juridisch beleidsmedewerker 

Afdeling Stadsbeheer

Unit Vergunningen, Toezicht en Handhaving

yt'ineertle Capelle I
?:;er 'l;r.r-r J

Groenedijk 10, 2903 LZ Capelle aan den IJssel 
Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel
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I. www.capelleaandeniissel.nl

Vrijdag afwezig

Van: 
Verzonden: vrijdag 2 september 2022 09:46 
Aan: 
Onderwerp; Re: Verzoek behandeling casus en gesprek wethouder

Beste ,

Bedankt voor het aanbod om in gesprek te gaan met de vergunningverlener over de mogelijkheden inzake het 
verplaatsen van de airco-unit.

Het zou mij op woensdag 7 september na 15:00 en anders ergens op de dag van donderdag 8 september het best 
uitkomen.

Met vriendelijke groet, 

I   

I 

Op wo 31 aug. 2022 om 18:21 schreef  

Geachte heer ,

In reactie op uw e-mail, het volgende.

Op 23 augustus 2022 zijn we met elkaar in gesprek gegaan voor uitleg en toelichting naar aanleiding van de 
waarschuwingsbrief van 20 juli 2022 en de reactie die u hierop heeft gegeven. Tijdens het gesprek is aangegeven 
dat er een waarschuwingsbrief is gestuurd om u erop te wijzen dat er een overtreding is geconstateerd (de illegaal 
geplaatste airco unit) en dat u er zelf iets aan kunt doen om de overtreding op te heffen. Er is dan ook geen sprake 
van een bestuurlijke maatregel zoals een vooraankondiging tot het opleggen van een last onder dwangsom of 
bestuursdwang. Om die reden is er dan ook geen mogelijkheid gegeven om een zienswijze in te dienen. Ondanks 
dat deze mogelijkheid niet wordt gegeven bij een waarschuwing, staat het u vrij om te reageren. Daarom zijn wij 
met elkaar in gesprek gegaan.
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Tijdens het gesprek heeft u aangegeven dat u eventueel een vooroverleg wilt aanvragen in verband met een 
omgevingsvergunning of een aanvraag voor een omgevingsvergunning wilt indienen voor het (ver)plaatsen van de 
airco unit. Dit kunt u doen op de website van de gemeente Capelle aan den IJssel:
https://www.capelleaandeniissel.nl/bouw-en-verbouw-omgevingsvergunning. Naar aanleiding hiervan hebben we 
afgesproken dat wij u drie weken de tijd geven om u te beraden op de te zetten stappen. Ook is aangegeven dat 
als na drie weken blijkt dat u geen stappen heeft ondernomen om de overtreding op te heffen, wij voornemens 
zijn bestuurlijke maatregelen te treffen.

Wij merken op dat het mogelijk is om met een vergunningverlener van de gemeente te bespreken welke 
mogelijkheden er zijn om uw airco unit te verplaatsen. Dit gesprek kan telefonisch of op de gemeentewerf 
plaatsvinden. Als u hier gebruik van wilt maken, hoor ik graag van u wat uw voorkeur heeft en wanneer het 
gelegen komt.

Met vriendelijke groet.

Juridisch beleidsmedewerker 

Afdeling Stadsbeheer

Unit Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Groenedijk 10, 2903 LZ Capelle aan den IJssel 
Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel

T. -

E. 

1, www.capelleaandeni1ssel.nl

Vrijdag afwezig

Van: 
Verzonden: dinsdag 30 augustus 2022 20:06
Aan: secretariaatfaassen <secretariaatfaassen(S)capelleaandeniissel.nl>; Ans Hartnagel 
<a.i.hartnagel(5)capelleaandeniissel.nl>

yeineertle Capelle c
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CC:   
Onderwerp: Verzoek behandeling casus en gesprek wethouder

Beste mevrouw 

Inmiddels hebben wij op 23 augustus op het initiatief van  (Juridisch medewerker) een inhoudelijk 
goed gesprek gevoerd over de waarschuwingsbrief wat een constateringsbrief blijkt te zijn en onze zienswijze. Uit 

| het gesprek bleek dat er geen contact is gelegd vanuit de door u genoemde, en bij mij onbekende, afdeling en de 
behandelend juridische medeweker. Bij het gesprek was ook de toezichthouder Mislina Yiliz aanwezig, de 

i toezichthouder heeft in de voorbereiding van het gesprek de zienswijze en de bijlage met voorbeelden helaas niet 
j gezien.

Het doei van het gesprek was om elkaar meer duidelijkheid te verschaffen. Wat snel duidelijk werd is dat de 
constateringsbrief inhoudelijk te repressief van opzet is.

Het is een waarschuwing en niet meer dan dat, hoewel de inhoud wel anders doet vermoeden.

In de (proces)rechtsgang kan de juridisch medewerker nu niets inhoudelijks met de zienswijze van de bewoners. 
Pas als er een vooraankondiging is waarin de gemeente aangeeft voornemens te zijn een last op te leggen kan de 
zienswijze echt inhoudelijk worden behandeld. Met die zienswijze wordt dan vervolgens het besluit genomen een 
last op te leggen en vervolgens mogen wij gebruik maken van bezwaar en beroep.

Wij blijven van mening dat wij gehandeld hebben binnen het beleid van de uitvoering van de wetgeving en dat de 
airco-unit hangt boven onze grond en dat het past binnen vergelijkbare situaties waarbij het 
Ofeam omgevingsvergunning heeft verstrekt. Echter moeten wij ook beseffen dat uiteindelijk zo kan zijn dat de 
airco-unit toch moet worden verplaatst en in vergelijkbare situaties heeft het Q-team de unit laten plaatsen op 
eigen terrein dan wel op de le verdieping.

Bij het gesprek werd snel duidelijk dat er helaas, voor wat betreft de omgevingsvergunning, geen ambtshalve 
behandeling mogelijk is.

Daarnaast willen wij de casus bespreken met de wethouders en ook dat contact moeten wij zelf in gang zetten.

De juridisch medewerker is op ons verzoek akkoord gegaan om het proces even 3 weken aan te houden voordat 
de vooraankondiging wordt verstuurd.

Dus hierbij het verzoek om de casus inhoudelijk te bespreken met de wethouder en de vergunningverstrekker. 
Wij kregen het advies ons te richten naar Ans Hartnagel omdat het hier gaat om de wijk Schollevaar.

Daarom stuur ik dit bericht ook tevens rechtstreeks aan de wethouder.

Hoop snel iets van u te mogen vernemen.



 

Op do 11 aug. 2022 om 15:51 schreef secretariaatfaassen <secretariaatfaassen@capelleaandeniissel.nl>:

Geachte heer en mevrouw 

Dank voor uw bericht aan wethouders Faassen, Hartnagel en Geissler en gemeentesecretaris Duijmaer van Twist 
inzake 'zienswijze en reactie waarschuwingsbrief illegaal plaatsen van airco-unit'.

Op hun verzoek heb ik uw bericht doorgestuurd naar de betreffende afdeling. Zij zullen, in overleg met de 
betreffende wethouder, hierop reageren.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

Secretaresse van wethouders

E.M.C. (Eric) Faassen secretariaatfaassentScapelleaandeniissel.nl 

en

M.E. (Mare) Wilson secretariaatwilsontscapelleaandeniissel.nl

Afwezig: dinsdag

gemeente Capelle aan den IJssel
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Rivierweg 111, 2903 AR Capelie aan den Ussel

Postbus 70, 2900 AB Capelie aan den Ussel 

 

T. (010) 284 8232 

I. www.capelleaandeniissel.nl

Routebeschrijving gemeentehuis 

www.capelleaandeniissel.ni/routegemeentehuis

Met vriendelijke groet,

 

Met vriendelijke groet,

  

Met vriendelijke groet,

 





Het Q-team adviseert om de airco unit te verplaatsen naar eigen terrein of naar de eerste verdieping 
Voorstel is de Airco-unit Granida erf 12 te plaatsen op straat niveau en is niet of nauwelijks zichtbaar 
vanaf de openbare weg.






