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Beschikking van de Voo tzítter van de Afdeling
van State inzake het verzoek om toepassíng van
op de Raad van state in het geschil tussen:
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rechtspraak van de Raad

artikel 107 van d'e htet

B.IÍ.J. en A.A.M.
vertegenrroordigd

en

Stienezen, beiden
door mr. .J.T.Ä.M'

te Zevenaar (verzoekers ) ,

van tĺie r1o r $ lllachtigde

burgeÍneester etx rrethouders van Zevenaar
vertegenľoordigd door mr H.R.J' Visser'

( verweerde rs ) ,

ambtenaar der gemeente.
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Toepassing van artikel 107 (schorsing/voorlopige voorzíening) ľordt
verzocľtt ten aanzien van het' besluit van verweerders van 22 oktober
L991, waarbi j aan i. Stoel t,e Zevenaar vergunning is verleend voor
het boulľen van een shorĺroom/magazijn oP het, Perceel kadastraa1 bekend

9emeente oud-Zevenaäľ r sectie K, nuÍnmer 2oL9 , plaatse].i j L bekend
James Ýĺattst,raat 2 te Zevenaar.

Openbare behandeliog van dit verzoek heeft plaat,sgevonden op 1B

februari 1992.

fn rechte:

rngevolge artikel 107 van de Wet, oP de Raad van State dient te rĺorden
aagegaan, of de uitvoering van het besLuit, van verweerders voor
verzoekers een onevenredig nadeel rnet zich zou brengen in verhouding
toE het, door een onmídde}lijke uitvoering van bedoeld besluit te
dienen belang.

voor uover deze toetsing meebrengt dat het geschiL in de
bodemprocedure rĺordt beoordeeld' heeft ons oordeel daaromtrent een
voorlopig karakt,er en is dat niet bindend voor de beslissing in die
procedure.

Het' bouwplau voorziet ín de bouw van een showroom anDex magazijn voor
taPi j tcentrum 'De Liemers ' op het perceel James t{attstraat Z te
Zevenaar.

rn geschil is of het bourĺplan in overeenstemming is met het ter
plaatse geldende bestemmingsplan ,Tatelaar 1ggz, ,

rngevolge dit best,emĺningsPlan rust oP het Perceel de best,emmiug
'haudel en industrie' . In art,ikel 6 van de bij ľret best,emmingspl an
behorende voorschriften is bepaald dat de als zodanig aangewezen
gronden bestemd zijn voor gebouwen ten behoeve van bandel en
nijverheid - waarbij onder handel gľeen detailbandel wordt verst,aan -
al smede één bedri j fsrroning met de daarbi j horende a'rdere boutnrerken,
en andere nerken met inachtneming van - voor zover hier van belang
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de bepaling dat' de afstand van gebourren tot de zíjdelingse
Perceelsgrens niet minder dan 2,5 m mag bedragen' terľij1 de afstand
van gebouľeu tot de tegenover de naar de vegzijde gekeerde

Perceelsgrens tenminste 3 m dient te bedragen' ten2íj de breedte van

" het gebouw oP het desbeĽreffend Perceel niet, meer bedraagt dan 30 m,

in ľelk geval tot de achtergrens mag ľorden gebouwd.

Voorts is in ľret vierde lid vaD artikel 6 van de voorschriften
bePaald dat het verboden is de voor handel en industrie bestemde
gronden te gebruiken, te doen gebruiken of t,e laten gebruiken voor
det'ailhandel met uitzondering van de uítoefening van detailhande1 in:
B. detailhandel in brandgevaarlijke-, expLosieve-, eB

milieuverstorende goedereni
b. det,ailhand J, als ondergeschikte nevenactiviteit van nĺ jverheid

en indus t,r ie in te r plaat,se vervaardigde , bewe rkte eĺ/ of
verarerkte goederen, met uitzondering van detailhandel in de

sectoren text'iel, schoeisel en leder}'argge voedíngs- en
geaotrmidde len en huishoudelij ke artikelen;

C. detaiIhandel in auto's, ĺnetrbe].en' bot,en, caravans r $ľov
bourĺľraterialen' machines ten behoeve van bedrijven'
landbourrgerktuigen en -machines, alsmede een bouwmarkt indien
(...)

Uit de stukken en het, verhandelde t,er zittíog is ous geblekeu dat het
bourľrrer} , ľaarvan de voorz i j de met, de íngang i s 9e1e9en aan de Jame s

Itlattstraat, niet meer dan 30 meter breed zal. norden. Bli j kens bet,
bePaalde in de bestemmiugsplanvoorscbriften mag bet gebouw derhalve
op de acht,ergrens van het perceel gebouľd worden.
van strijd met het bestemmingsplan is op it punt dan ook geen sprake.

Voorts hebben ver}leerders ter zitting uiteengezet dat het gebouľ
bestemd is voor het Eentooustetlen en verkoPen van tapijt. Boeľel
hier sprake is van detailhandel, moet de handel in t,apijten naar hun
meniog gebracht ľorden onder de uitzonderiug van artikel 6, vierde
lidr oDder Cl ľelke bepatiog tot doet heeft det,ailhandel in
volumineuze goederen uit de woonľijken t,e ľeren eo oP bet
industrieterrein mogelij k te makeu.



ĺ{ij stellen in dit, verband voorop dat voormeld artikellid eeu

liĺnitat'ieve oPsomming bevat,. Detailhandel in tapijten is daarin niet
geuoemd' zodat ĺnoet ľordeu aangeDomen dat, díe ter plaat,se niet, is
t'oegest'aan. Alders dan verľeerders meneD }tij voorts dat eeu
EaPij thandel niet onder de handel ia meubelen kan norden gebracht,,

Het vorenstaande brengt met, zícľr dat bet, bourĺplan zich uiet verdraagt,
met, de oP het, betroktren perceel rustende bestemĺniB9.
Gelet' oP tret dwiagend bepaalde ín artikel {8, eerste lidr VBD de
Wonin$Íet hadden verweerders dan ook de gevraagde vergunning moeEeu
ľe ige ľ D o

onder de gegeven oÍnstandĺgheden brengt, onĺliiddelliJke uitvoering vap
bet bestreden besluit naar Ons oordeel voor ver zoekers een
oDevenredig nadeel ĺnet, z icľr iu verhouding tot, heE meg zodanige
uitvoering te dienen belarlg.

Het verzoek om toepassiog van artíkel 1o7 van de t{et, oP de Raad van
Stat,e komt derhalve voor invilliging in aanÍnerking.

Mitsdien bes].issen rĺij als volgrt,.
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Uitspraak:

De Voorzitter van de Ä,fdeling
Gezien d'e ľ.ret administratieve
de l{et, op de Raad van State;

No. S03 . 92 . 031.5 26-1L6.

Verzonden: ! | ľ'lĺilf,I il92

Schorst, bet besluit van burgemeester
22 okt,ober L9 91;

recht,spraak;
rechtspraak overhe idsbes chikking:en

eu wethouders van

veÍzoekers het door hen

Voor eensluidend afschrift,
de Secretaris van de Raad. van St,ate,
voor deze,

en

I.

\

rr. gglast dat de gemeente zevenaar aan
gestorte recht (f LsO t--) vergoedt.

Aldus gegeven te 's-Gravenhage op 18 februari Lggz,
door ltlľ. J. cle Vri S r Traarnemend voorzitter.

w.g. De Vries
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