BEZWAARSCHRIFT RECLAME EN INRIT CARWASH, VERPLAATSING BOMEN, AANLEGGEN
VAN INRITTEN
Gemeente Capelle aan den IJssel
T.a.v. Burgemeester en Wethouders, afdelingen handhaving, vergunningen en bouwtoezicht
Postbus 70
2900 AB Capelle aan den IJssel
Datum: 23 december 2019
Geacht college van Burgemeester en Wethouders, geachte afdeling handhaving, vergunningen en
bouwtoezicht,
Met dit schrijven tekenen wij bezwaar aan tegen de ontwikkelingen bij en omgevingsvergunning ten
aanzien van de bouw van de carwash aan de Barckalaan in Fascinatio, Capelle aan den IJssel.
Het aanbrengen van de gevelreclame van de carwash lijkt in volle gang te zijn, terwijl er geen
omgevingsvergunning is verleend en/of is gepubliceerd. Deze bouwwerkzaamheden zijn derhalve niet
toegestaan, onrechtmatig en in strijd met de afgegeven omgevingsvergunning, waarin geen vergunning
is verstrekt voor reclame. Deze bouwactiviteiten dienen derhalve onmiddellijk te worden stopgezet en
alle materialen ten aanzien van en/of ten behoeve van de gevelreclame dienen onmiddellijk te worden
verwijderd. Ook kan en mag er nog geen aanvang worden gemaakt met de aanleg van de inrit,
aangezien ook op dit onderdeel nog geen vergunning is verstrekt. De toelichting treft u aan onder
onderdeel A hieronder. Tevens dienen wij pro-forma bezwaar in tegen de verleende vergunning voor
het verplaatsen van twee bomen bij de carwash (onderdeel B) en de verleende vergunning voor het
aanleggen van inritten (onderdeel C).

A. OMGEVINGSVERGUNNING GEVELRECLAME EN INRIT
1. Publicatie aanvraag omgevingsvergunning gevelreclame en inrit d.d. 17-07-2019
Op 17 juli 2019 heeft er een publicatie plaatsgevonden in de IJssel en Lekstreek ten aanzien van de
aanvraag voor een omgevingsvergunning in verband met de in aanbouw zijnde carwash aan de
Barckalaan te Fascinatio met datum ontvangst d.d. 10 juli 2019 (zie afbeelding 1).
Deze aanvraag betrof volgens de publicatie in de IJssel en Lekstreek “het aanbrengen van gevelreclame
en het aanleggen van een inrit naar de garage”.

Afbeelding 1: Publicatie aanvraag omgevingsvergunning aanbrengen gevelreclame en aanleg inrit inzake carwash aan de Barckalaan
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2. Uitblijven publicatie verleende omgevingsvergunning reclame en aanleg inrit
Tot op heden heeft er geen publicatie in de IJssel en Lekstreek en/of de gemeentelijke nieuwsbrief
plaatsgevonden ten aanzien van de voor deze aanvraag verleende omgevingsvergunning.
Op basis reactietijd op aanvragen voor omgevingsvergunningen zou, uitgaande van de categorie
‘eenvoudige bouwplannen’, een reactietijd van 8 weken gelden. Dit zou betekenen dat, uitgaande van
de ontvangstdatum van 10 juli 2019, uiterlijk op woensdag 4 september 2019 een besluit moest zijn
genomen. Dit besluit zou dan uiterlijk op woensdag 11 september 2019 in de IJssel en Lekstreek
gepubliceerd moeten zijn. Tot op heden is er geen publicatie verschenen ten aanzien van het verlenen
van een vergunning op deze aanvraag (zie bijlage 1) en er is ook geen uitstel op de beslistermijn
gepubliceerd (zie bijlage 2) .
Mocht de van toepassing zijnde categorie voor deze aanvraag ‘complexe bouwplannen’ zijn, dan geldt
een beslistermijn van 26 weken. In dit laatste geval zou de uiterlijke beslistermijn 8 januari 2020 zijn.
Ook in dit geval is er momenteel geen sprake van een op deze aanvraag verleende vergunning.
3. Aanvang bouwwerkzaamheden gevelreclame
Inmiddels lijkt het aanbrengen van de gevelreclame in volle gang te zijn, terwijl er geen
omgevingsvergunning is verleend en/of is gepubliceerd. Deze bouwwerkzaamheden zijn derhalve niet
toegestaan, onrechtmatig en in strijd met de wel afgegeven omgevingsvergunning waarin geen
vergunning is verstrekt voor reclame.
Deze bouwactiviteiten dienen derhalve onmiddellijk te worden stopgezet en alle materialen ten aanzien
van en/of ten behoeve van de gevelreclame dienen onmiddellijk te worden verwijderd.

Afbeelding 2: Aanleg gevelreclame op het dak van de carwash aan de Barckalaan, Fascinatio, Capelle aan den IJssel

4. Nota buitenreclame 2015: Barckalaan is geen reclamezone, reclame mag hier niet
Voor de goede orde wijzen wij de gemeente er op dat volgens de Nota Buitenreclame 2015 de zone
aan de Barckalaan is aangegeven als ‘reclamevrije zone’ (zie bijlage 3).
Reclame, zeker een reclame van dergelijke kolossale omvang, is en zal derhalve strijdig zijn met de
Nota Buitenreclame 2015.
Van een vergunning voor deze reclame kan derhalve überhaupt geen sprake zijn.
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5. Aanvullende aanvraag gevelreclame is strijdig met de Nota Beeldkwaliteit 2017
In de Nota Beeldkwaliteit 2017 is bepaald dat bij nieuwbouw reclames, rolluiken en installaties worden
meeontworpen (zie bijlage 4). In het geval van de carwash is nagelaten de reclame direct mee te
ontwerpen. Het alsnog toestaan van reclame is derhalve strijdig met de Nota Beeldkwaliteit 2017.
Daarnaast is het alsnog toevoegen van reclame, zeker in deze omvang en gezien het stadium van het
proces en de bouw, niet redelijk en billijk ten opzichte van bewoners van de wijk, bedrijven in de wijk en
eventuele andere belanghebbenden.
Immers, omgevingsvergunning voor de carwash is, mogelijk, inmiddels onherroepelijk. Potentiële
bezwaarmakers zijn derhalve nooit in de niet in de gelegenheid geweest en/of gesteld om zich een
volledig beeld van dit pand, inclusief reclame vormen. Het kan niet worden uitgesloten dat bij presentatie
van de vergunning inclusief reclame wel of meer bezwaarschriften waren ingediend tegen de carwash.
Zelfs op dit moment wordt op de website van de gemeente de carwash nog gepresenteerd zonder
reclame (zie bijlage 5 en paragraaf 6 hieronder).
6. Misleidende beelden op wijwillendit.nl
Zoals in paragraaf 5 reeds vermeld wordt op dit moment op de website van de gemeente Capelle aan
den IJssel (www.wijwillendit.nl) de carwash nog steeds gepresenteerd zonder reclame (zie bijlage 5).
Dit duidt er enerzijds op dat aan potentiele bezwaarmakers, bewoners van de wijk, bedrijven in de wijk
en eventuele andere belanghebbenden een onredelijk, misleidend, beeld wordt geschetst. Anderzijds
toont dit aan dat de reclame niet (tijdig) is meeontworpen en geen onderdeel was van de
omgevingsvergunning voor de bouw van het pand.
Ook om deze reden is het alsnog toevoegen van reclame, zeker in deze omvang en gezien het stadium
van het proces en de bouw, niet redelijk en billijk ten opzichte van bewoners van de wijk, bedrijven in
de wijk en eventuele andere belanghebbenden.

B. OMGEVINGSVERGUNNING VERPLANTEN BOMEN
Op 13 november 2019 heeft er in de IJssel en Lekstreek een publicatie plaatsgevonden van een
aanvraag omgevingsvergunning voor het verplanten van twee bomen (Hollandse lindes) ten behoeve
van de inritten voor een carwash (zie bijlage 6). Deze aanvraag is volgens de publicatie door de
gemeente reeds ontvangen op 11 oktober 2019 en de vergunning is verleend op 7 november 2019.
De vraag is waarom de aanvraag van deze vergunning niet tijdig in de IJssel en Lekstreek is
gepubliceerd. Vóór 13 november 2019 waren er immers 4 andere edities van de IJssel en Lekstreek
waarin publicatie had kunnen plaatsvinden, te weten die van 16 oktober, 23 oktober, 30 oktober en
6 november 2019. Om onduidelijke redenen is deze aankondiging 4 weken te laat gepubliceerd.
Wij tekenen hierbij derhalve pro-forma bezwaar aan tegen de verleende vergunning voor het
verplaatsen van 2 bomen (Hollandse lindes). Het bezwaar betreft enerzijds de onduidelijkheid over de
vergunning ten aanzien van de reclame en de inrit (zie onderdeel A van deze brief) anderzijds het feit
dat de aanvraag van deze vergunning, om onduidelijke redenen, 4 weken te laat in de IJssel en
Lekstreek is gepubliceerd.

C. OMGEVINGSVERGUNNING INRITTEN
Op 18 december 2019 heeft er in de IJssel en Lekstreek een publicatie plaatsgevonden voor een
verleende vergunning d.d. 11 december 2019 ten aanzien van de activiteit “het aanleggen van inritten”.
Het is ons op dit moment onduidelijk welke aanvraag voor een omgevingsvergunning dit betreft.
De publicatie op 13 november 2019 betreft namelijk de activiteit “verplanten, twee Hollandse lindes in
verband met het aanleggen van inritten voor een Carwash” (zie bijlage 6). Een aanvraag en publicatie
voor een verplanting is een andere dan die voor de aanvraag voor “het aanleggen van inritten”.
Voor de aanvraag van 10 juli 2019 (zie afbeelding 1) werd in de publicatie op 17 juli 2019 als activiteit
genoemd het “aanbrengen van gevelreclame en aanleggen van een inrit naar garage”. Ook hierop lijkt
deze verleende vergunning dus geen betrekking te hebben. In de publicatie van 13 december 2019 is
namelijk sprake van inritten (meervoud) en niet van één inrit. Daarnaast wordt bij de verleende
vergunning het “aanbrengen van gevelreclame” niet benoemd.
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Gezien bovengenoemde onduidelijkheid tekenen wij pro-bezwaar aan tegen de verleende vergunning
de activiteit “het aanleggen van inritten”. Wij zullen zo spoedig mogelijk de verleende
omgevingsvergunning raadplegen en zullen op basis daarvan, waar nodig, ons (pro-forma)
bezwaarschrift nader toelichten en aanvullen.

Afbeelding 3: Publicatie verlening omgevingsvergunning aanleggen van inritten aan de Barckalaan 20

SAMENVATTEND EISEN WIJ:
1) Opheldering ten aanzien van de aangevraagde en (eventueel) verleende vergunning voor de
gevelreclame en de inrit;
2) Een kopie van de (eventuele) publicatie(s) van de verlening van deze omgevingsvergunning;
3) Het (laten) stopzetten van (bouw)werkzaamheden ten aanzien van de gevelreclame;
4) Het verwijderen van alle materialen ten aanzien van of ten behoeve van de gevelreclame;
5) Opheldering ten aanzien van de late publicatiedatum van de vergunningaanvraag van 11
oktober 2019 (verplaatsen 2 bomen).
DAARNAAST DIENEN WIJ PRO-FORMA BEZWAAR IN TEGEN:
6) De verleende omgevingsvergunning voor het “verplanten van 2 bomen (Hollandse lindes)”
d.d. 7 november 2019 (publicatiedatum 13 november 2019).
7) De verleende omgevingsvergunning voor het “aanleggen van inritten” d.d. 11 december 2019
(publicatiedatum 18 december 2019).
Onder voorbehoud van alle rechten.
Met vriendelijk groet,
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BIJLAGE 1:

IJSSEL EN LEKSTREEK: GEEN VERLENING BESLISTERMIJN OP 04-09-2019
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BIJLAGE 2:

IJSSEL EN LEKSTREEK: GEEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING VÓÓR 04-09-2019
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BIJLAGE 3:

NOTA BUITENRECLAME 2015

Bovenstaande afbeeldingen maken duidelijk dat de carwash buiten de
reclame zone valt.
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BIJLAGE 4:

NOTA BEELDKWALITEIT 2017
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BIJLAGE 5: WIJWILLENDIT.NL: Fascinatio kavel 4K3-6 Heerenstede Carwash (d.d. 12-12-2019)

Bron: www.wijwillendit.nl d.d. 12 december 2019
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BIJLAGE 6:

IJSSEL EN LEKSTREEK: AANVRAAG EN VERLENING VERGUNNING VERPLANTEN BOMEN
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