
Ontwerp bestemmingsplan Oude Hushovenrueg 30

Tijdens de behandeling van het ontwerp bestemmingsplan Oude Hushoverweg 30 in de
commissie ruimtelijke ordening op 1B november jongstleden kwam onder meer aãn de orde
of de communicatie over de plannen met de buurtbewoners wel optimaal was geweest.

Het gaat hier om zowel communicatie vanuit de gemeente als vanuit de initiatiefnemers Rolf
Zincken en Ton Nouwen.

Voor zover wij dat kunnen beoordelen heeft de gemeente aan al haar wettelijke plichten
voldaan. De plannen zijn voldoende gecommuníceerd en ook bekend geworden en dat blijkt
ook uit de ingediende bezwaarschriften.

Voor wat betreft de communicatie vanuit de initiatiefnemers merken wij op de eerste plaats
op dat daarvoor geen wettelijke grondslag is, maar dat wij ook onverplicht toch veel meer
aan informatievoorziening hebben gedaan dan men op 1B november jongsfleden wilde doen
geloven.

Voorjaar 2O14is er de molendag geweest. lnitiatiefnemers en met name Rolf en Ria Zincken
zijn toen de hele dag aanwezig geweest om uitleg te geven over de plannen en voor het
geven van rondleidingen. Die dag zijn er erg veel buurtbewoners geweest aan wie informatie
is verstrekt.

Op qe molendag zijn onder meer ook geweest mevrouw Marie-José Beenders - spreekster
op lBnovember jongstleden bij de commissie ruimtelijke ordening - en haar partner, de heer
Nico Ghijsen. Met beiden is toen zeer uitvoerig gesproken over de plannen en hebben zij
initiatiefnemers gecomplimenteerd met de voortgang. De heer Ghijsen heeft ook op een
ander moment tezamen met de heer Zincken de molen van onder tot boven bekeken waarbij
ook de plannen aan de orde zijn gekomen.

ln het voorjaar van 2014 hebben wij ook contact opgenomen met de wijkraad. De wijkraad
heeft vervolgens ook melding gemaakt van onze plannen onder vermelding dat de
buurtbewoners welkom waren.

Voor de eerste hoorzitting medio juli zijn twee bezwaarmakers, de heren Van Heugten en
Stienen, uitgenodigd voor een gesprek ín de molen waar wij beiden zeer uitgebreid met
beiden hebben gesproken.

Eind september is het aantal bezwaarmakers opgelopen tot 17, wa| met name het gevolg
was van de ven¡¡arring tussen de begrippen horeca 1 en horeca 2. Ten onrechte was in de
buurt het idee ontstaan dat er in de molen een café zou komen.

Wij hebben daarop alle bezwaarmakers uitgenodigd op zaterdagochtend 4 oktober, waarbij
behalve Zíncken en Nouwen ook aanwezig waren de beoogde exploitanten van het
restaurant, de heer Emile Maessen en mevrouw Elvira Curvers, alsmede hun ouders. Circa
de helft van de uitgenodigde bezwaarmakers is op de uitnodiging íngegaan.

Naar aanleiding van die informatiebijeenkomst hebben diverse bezwaarmakers, waaronder
twee directe buren, hun bezwaren ingetrokken

ln diezelfde periode is er wederom contact met de wijkraad geweest. De wijkraad distantieert
zich nadrukkelijk van de ingediende zienswijzen zoals die bij de gemeente zijn ingediend en
acht de ontwikkeling in de molen een verrijking voor de buurt.
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Op 15 november jongstleden hebben Ria Zincken en Ton Nouwen een delegatie van de
bezwaarmakers ontvangen. De heer Van Heugten heeft daarvan bijgaand verslag
opgemaakt.

Bijlage 1: verslag van de heer Van Heugten d.d. 20 november 2014

Nouwen heeft daarop aan Van Heugten laten weten dat naar aanleiding van die bespreking
aan de beoogde huurders een overlastclausule is voorgesteld, waarin het overgrote deel van
de pijnpunten uit het verslag van Van Heugten is opgenomen.

Bijlage 2: Schrijven de heer Nouwen aan de heerVan Heugten d.d.20 november2014.

De reden voor dit verslag is bij u de indruk wegnemen dat wij niet gecommuniceerd zouden
hebben met de buurtbewoners, want wij menen dat die indruk ten onrechte is gewekt.

Was onze communicatie optimaal? Alles kan altijd beter, maar wij menen toch ons best te
hebben gedaan.

Hebben wij alle onrustgevoelens bij de bezwaarmakers kunnen wegnemen? Waarschijnlijk
niet, maar het is ook niet onze taak als eigenaren om over van alles en nog wat moeilijk
afdwingbaar afspraken te maken. De bewoners moeten hun terechte belangen beschermd
zien door de wet, zoals onder meer de APV en die is voldoende duidelijk.

Rolf Zincken Ton Nouwen
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Vanderhoven I Hoeberechts Advocaten

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

ïon van Heugten <6003bk102@ziggo.nl>
donderdag 20 november 20L4 70'.07

Nouwen I Hoeberechts Advocaten
conceptversla g l5-7L-20L4
Conceptverslag L5 nov.doc

Geachte heer Nouwen,

Bijgaand het conceptverslag van de bijeenkornst die de buurtgenoten met u en rnevrouw Zincken hebben
gehouden. Ik heb om misverstanden uit te sluiten daarbij de kaders nogmaals benadrukt.

In afivachting van uw reactie,

met vriendelijke groeten,

Ton van Heugten
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Geachte heer Nouwen,

In de eerste plaats wil ik nogmaals onze dank uitspreken voor het feit dat u ons afgelopen
zaterdagheeft willen ontvangen op uw kantoor. Voor ons een welkome oplossingìan age¡da-
en ruimteproblemen.

In bijgevoegd doculent treft u een concept velslag aan van het gesprek van afgelopen
zaterdagochtend. De tekstuele weergave is op plaatsen wat stellig van toon. De ondìrscheide¡
opmerkingen dienen dan ook in het kader van het het idee achter de bijeerikomst gelezen te
worden en kunnen niet als afzonderlijk item geisoleerd worden bekeken.
Persoonlijk virid ik de tekst van ondergeschikt belang, Het gaat er om dat wij, met handhaving
van oîze wederzijdse standpunten, sarnen onderzoeken of er rnogelijkheden zijn onze
weder'zijclse belangen, geen overlast van de molen enlof molenperceel rnet parkeerplaats voor
de buurtbewoners, te vertaler-r in een wederzijdse toenadering.

Aan het aftasten van de onderscheicien standpunten en visie's kunnen partijen geen rechten
ontlenen. Evenmin aan de bewoordingen varl het conceptverslag ,run ã" Urjeenkomst van 15
november 2014.

In dit licht en met deze restrictie rnoet de tekst van het concept gelezenworclen.

Con ceptVerslag overleg eigenaren Wil helmus H ubertus Molen (Resta u ra nt
oH30)
Datum: 15 november 2OI4
Aanwezig:
Eigenaren:
Ton Nouwen
Ria Zincken
Buurt:
Marie-José Beenders

Ton van Heugten
Paul Jacobs

Nico Ghijsen
Afwezig:
Rolf Zincken (ivm functie gemeenteraadslid)
Copie:
Overige buurtbewoners; aan-/afwezigen
Dit gesprek heeft plaatsgevonden op initiatief van de buurtbewoners.
Ton van Heugten licht het doel van het gesprek toe en geeft tevens aan dat een aantal
buurtbewoners niet bij dit gesprek aanwezig zijn i.v.m. een te grote emotionele betrokkenheid.
Doel van het gesprek is om te proberen afspraken te maken en deze vast te leggen zodat de directe
omgeving geen overlast ondervindt van de activiteiten in en rond de Molen,
- Eigenaren begrijpen dat de buurt geen overlast wil van de activiteiten in en rond de molen.
- Beide partijen zijn het er over eens dat het voorkomen van overlast de factor is die ons bindt.
- ln dit gesprek willen we vooral vooruit kijken, en zodanig afspraken met elkaar maken dat geen
overlast ontstaat.
- Eigenaren lichten het proces van de afgelopen twee jaar toe.
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- Ton Nouwen geeft aan dat in het verleden de molen verhuurd is geweest voor het houden van
diverse feesten en partijen die inderdaad voor overmatige overlast hebben gezorgd, een en ander
om de molen exploitabel te houden.
- Nouwen geeft aan dat de verwachting is dat de Raad in meerderheid voor de
bestemmingsplanwijziging gaat stemmen.
- De bedoeling van de uitbaters is om een exclusief restaurant te gaan exploiteren voor circa 28-30
couverts, en explíciet geen feesten en partijen te gaan houden want men beschikt niet over de
capaciteit voor het houden van feesten en partijen.
- Buurt geeft aan dat men van gemeente heeft vernomen dat het houden van feesten en partijen in
strijd is met de bestemming horeca 2.

- Binnen het ontwerp bestemmingsplan is tevens sprake dat er een beperkt terras zou komen voor
eveneens maximaal 30 stoelen, waarvoor men nog een vergunning moet aanvragen.
- Buurt geeft aan problemen te hebben met het voorgenomen terras gelet op voornoemde overlast.
- De heer Nouwen bevestigt dat vanaf de belt een woning zou komen.
- Nouwen spreekt de intentie uit rekening te willen houden met de wensen en bezwaren uit de
buurt, maar weet niet hoe dit te concretiseren.
- Ria Zinken vraagt de Buurt vertrouwen te hebben in de plannen van de eigenaren en exploitanten.
Buurt geeft echter aan dat door de actíviteiten en de persuitlatingen van de afgelopen jaren het
vertrouwen is beschadigd en dat derhalve een schriftelijke overeenkomst noodzakelijk is,
- Voorstel van de buurt is om zo mogelijk een duurzame vaststellingsovereenkomst op te maken
waarin concrete afspraken staan waar men zich aan dient te houden.
- Afspraken dienen betrekking hebben op de huidige en toekomstige eigenaren, exploitanten en
buurtbewoners.
' Nouwen wil afspraken gaan maken met de exploitanten, met Buurt afspraken maken is echter nog
de vraag.
- Buurt heeft echter geen enkele waarborg als Nouwen enkel met de exploitanten zaken afspreekt.
Daarin is de Buurt geen partij, en kan daar geen enkele garantie aan ontlenen.
- Nouwen geeft aan de exploitatie en verhuurmogelijkheden niet te willen beperken door een
overeenkomst, daarnaast ziet hij nog enkele praktische bezwaren;
o wie zijn de rechtspersonen?

o hoe om te gaan met verhuizingen?

o hoe te handhaven?

o welke afspraken dienen te worden vastgelegd?
- Buurt geeft aan een voorstel van Nouwen ter zake tegemoet te willen zien, Nouwen geeft aan hier
over na te denken en komt z.s.m. hierop terug.
- Buurt geeft aan enkele onderwerpen die zij van belang acht door te mailen aan Nouwen.
- Eventuele vervolgstappen door de Buurt zijn afhankelijk van de medewerking van de eigenaren
betreffende de nader vast te leggen afspraken en van het standpunt van de raad betreffende het
bestemmingspla n.

Reeds tiidens deze bespreking afgesproken actíes, los van nader overleg met exploitanten:
o de beukenhaag t.p.v. de oprit van Paul Jacobs ter plaatse oplossen/snoeien zodanig dat een veilige
situatie ontstaat bij het uitrijden van de oprit. actie Zincken
o aanleggen van een drainageleiding of afgraven van het maaiveld van de molen gelegen tegen de
oprit van Jacobs i.v.m. wateroverlast, actie: Zincken

Nouwen overlegt met exploitanten over:
o sluitingstijden keuken

o ingang aan de voorzijde gebruiken, noordzijde dicht houden i.v.m. geluidsoverlast: alleen
nood uitga ng
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o roken aan de voorzijde
o geen feesten en partijen

o geen overlast van muziek
Nouwen gaat er daarbij van uit dat het bestemmingsplan wordt goedgekeurd

de buurt (n¡et volled¡g) hecht waarde aan : (niet besproken tijdens bijeenkomst)
o regelmatig weerkerend overleg, ook met expliotanten
o parkeren niet in de woonwijk
o geen verhuur aan derden

o geen feesten en partijen in tenten op de parkeerplaats (is immers horeca L)

o etc (nader in te vullen)
Hierbij Eaat de buurt er vooralsnog van uit dat hierdoor de overlast voor een gedeelte beperkt kan
worden
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Vanderhoven I Hoeberechts Advocaten

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Nouwen I Hoeberechts Advocaten
donderdag 20 november 2014I2:L2
'Ton van Heugten'
RE: conceptverslag 15-11-20L4
bijzond ere bepal i nge n. 1 4L1-1-7 .pdf

Geachte heer Van Heugten,

Dank voor uw verslag van afgelopen zaterdag.

Naar aanleiding van onze bespreking heb ik een "overlast clausule" opgesteld en deze besproken met de
beoogde huurdersiexploitanten. Zijzijn bereid deze clausule in het huuicontract op te nemen.

De tekst van de clausule voeg ik hierbij.

Gisteren hebben Rolf en ik nog een gesprek gehad met Emile en Elvira die het liefst zo snel mogelijk de
deuren van hun restaurant willen openen.

Het is niet alleen onze wens, maar inmiddels ook onze overtuiging dat u over een half jaar zult zeggen dat
het allemaal reuze meevalt.

Met vriendelijke groet,
Hoeberechts Advocaten

A.H.A.J.M. (Ton) Nouwen
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Van: Ton van Heugten [mailto:6003bk102@ziggo.nl]
Verzonden: donderdag 20 november 20L4 L0:07
Aan: Nouwen I Hoeberechts Advocaten
Onderwerp: conceptverslag 15- 1 1-20 14
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Bijzondere bepalingen

Artikel

Clausule ter voorkoming van overlast voor omwonenden.

Verhuurders hechten eraan dat het gehuurde als monument duurzaam wordt gebruikt in
goede harmonie met de omgeving waarbij zrlvan wezenlijk belang achten een goede relatie
met omwonenden. Huurders dienen uiteraard te voldoen aan wettelijke voorschriften ter
voorkoming van overlast maar ter extra waarborging daarvan komen verhuurder en huurder
daarenboven overeen:

. dat de entree van het gehuurde aan de zijde van de Oude Hushovenrueg als
hoofdentree wordt gebruikt.

. dat indien er door gasten behoefte is aan een buitenrookgelegenheid, die wordt
ingericht aan de zijde van de hoofdentree.

. dat de keuken doorgaans sluit tussen circa21.30 uur en 22.00 uur.

. dat de molen is bedoeld voor de exploitatie van een restaurant en niet voor feesten
en partijen en als zodanig ook niet gebruikt zal worden behoudens incidentele
besloten feesten.

. dat het ten gehore brengen van muziek buiten hooguit incidenteel gebeurt en altijd en
alleen uiteraard binnen de wettelijke normen.

. dat, alhoewel huurders ten tijde van het sluiten van dit contract nog geen concreet
zicht hebben op plannen ten aanzien van terras(sen), de exploitatíe van een voor
en/of achterterras alleen zal plaatsvinden op de verharde delen (niet op gras) en
geen overlast mag bezorgen aan omwonenden.
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