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Raad van State over sociaal pension ’t Veerhuys 
 
Op 15 december 2010 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) 
beslist over de bouwvergunning die op 27 februari 2007 door het college van B&W van Gouda is 
verleend aan Stichting Mozaïek Wonen ten behoeve van de vestiging van sociaal pension “’t 
Veerhuys” aan Livingstonelaan 52 te Gouda. Deze beslissing is: 
 
- De bouwvergunning is terecht verleend, welke verlening qua vorm, inhoud en procedure 

voldoende is beargumenteerd; 
- Een ander oordeel over de ruimtelijke onderbouwing, die aan het verlenen van de vergunning 

vooraf ging, op 13 januari 2010 uitgesproken door de Rechtbank ’s-Gravenhage, is vernietigd. 
 
Op 15 december 2010 besliste de ABRvS eveneens dat het nieuwe bestemmingsplan 
“Bloemendaal”, door de gemeenteraad van Gouda vastgesteld bij besluit van 12 november 2009 
enige verbetering behoeft. Dit bestemmingsplan noemt het sociaal pension (artikel 1, lid 1.51 
Planregels) als: een voorziening voor de opvang van mensen voor wie het tijdelijk moeilijk is 
zelfstandig te wonen of die dak- of thuisloos zijn en waar in dit pension aan deze psychosociaal 
kwetsbare mensen een veilige woonomgeving wordt geboden. De ABRvS vindt deze omschrijving 
onvoldoende bepaalbaar. Bovendien bevat deze omschrijving geen beperking ten aanzien van het 
aantal bewoners. Gevolg van deze beslissingen is dat de gemeenteraad het bestemmingsplan van 
een betere definitie van het begrip sociaal pension en van een beperking van de capaciteit van het 
pension moet voorzien. Zodra dat is geschied, is ook deze laatste kwestie voortaan geregeld. 
 
Gevolg van deze beslissingen is dat de bouwvergunning voor het sociaal pension nu niet meer in 
rechte kan worden betwist. Omwonenden zullen deze beslissing van de ABRvS verschillend 
waarderen. Een aantal van hen levert immers al vanaf de eerste geruchten over de vestiging van 
het sociaal pension (herfst 2003) strijd daartegen. Maar er zijn ook omwonenden die, evenals de 
woningcorporaties Woonpartners Midden-Holland en Mozaïek Wonen (eigenaressen van het 
gebouw) opgelucht kennis nemen van deze beslissing van de ABRvS. Want deze beslissing 
waarborgt dat het pension legaal is gebouwd en mag blijven funktioneren zo lang geen overlast 
ontstaat. Uiteraard is het aan de bewoners en aan de exploitant van het pension, het Leger des 
Heils, om ervoor te zorgen dat zij deze norm niet overschrijden. 
 
Voorgeschiedenis 
Het bouwplan voorzag in een interne verbouwing van een voormalige school voor 
verpleegkundigen tot Regionaal instituut Beschermd Wonen (RIBW). Zo typeert men dit sociaal 
pension voor mensen met meervoudige psycho-sociale problemen die niet in staat zijn zelfstandig 
te wonen. In het gebouw zijn 30 wooneenheden voor maximaal 30 personen gerealiseerd: dak- en 
thuislozen met een psychiatrische stoornis, een gedragsstoornis en/of een verslavingsverleden die 
daar worden begeleid door professionele hulpverleners. Volgens het destijds geldende 
bestemmingsplan "Bloemendaal-West" gold ter plaatse de bestemming "Openbare en bijzondere 
doeleinden". Het bouwplan was daarmee in strijd. Om de realisering ervan mogelijk te maken, 
heeft het college krachtens artikel 19, tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: 
de WRO) vrijstelling van het bestemmingsplan verleend. Dag mag mits op basis van een goede 
ruimtelijke onderbouwing én gedeputeerde staten hebben verklaard dat zij tegen het verlenen van 
vrijstelling geen bezwaar hebben.  
Het college van B&W, de Stichting Mozaïek Wonen en de Stichting Woonpartners Midden-Holland 
betogen dat de rechtbank, door te overwegen dat het bouwplan niet van een goede ruimtelijke 
onderbouwing is voorzien, heeft miskend dat het bouwplan een geringe inbreuk maakt op het 
bestaande planologisch regime en dat de aan het besluit tot verlening van vrijstelling ten grondslag 
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gelegde nota "ruimtelijke onderbouwing RIBW/sociaal pension" van juli 2007 een toereikende 
ruimtelijke onderbouwing bevat. Welnu, deze zienswijze is nu, op 15 december 2010, door de 
Raad van State onderschreven. 
 
Ruimtelijke onderbouwing 
De ruimtelijke onderbouwing meldt dat te verwachten overlast voor de buurt ten gevolge van het 
gebruik als sociaal pension aanvaardbaar is, omdat beheersmaatregelen een aanvaardbaar woon- 
en leefklimaat in de buurt waarborgen. Hierbij wordt gewezen op de tussen de gemeente, de 
politie, de Stichting Mozaïek Wonen, de Stichting Woonpartners Midden-Holland en het Leger des 
Heils gemaakte afspraken die zijn neergelegd in permanente beheerovereenkomst. Hierin zijn 
zowel preventieve als repressieve maatregelen opgenomen. Voorts is met de beheerovereenkomst 
een beheercommissie ingesteld, waarin naast genoemde partijen de Stichting Wijkteam 
Bloemendaal participeert. De beheercommissie maakt maandelijks een analyse van eventueel bij 
de politie en het daartoe opengestelde centraal meldpunt binnengekomen meldingen van overlast. 
Weliswaar zijn, zoals het college ter zitting heeft verklaard, in het verleden problemen geweest bij 
de uitvoering van de overeengekomen maatregelen, waardoor de overlast in de buurt toenam en 
daarmee het aantal meldingen, maar dat is onvoldoende om te twijfelen dat het college, zoals het 
ter zitting heeft verklaard, zich ervoor blijft inzetten dat alle beheersmaatregelen zullen worden 
getroffen, die in de beheerovereenkomst zijn afgesproken en dat de overlast in de buurt daarmee 
beheersbaar is. Van concrete aanknopingspunten op grond waarvan aannemelijk is te achten dat 
die maatregelen geen redelijke kans van slagen hebben, dan wel onvoldoende effect zullen 
sorteren, is niet gebleken.  
Gelet hierop bestaat geen grond voor het oordeel dat het college zich niet in redelijkheid op het 
standpunt heeft kunnen stellen dat het RIBW enige mate van overlast zal veroorzaken, maar dit 
niet betekent dat in de buurt geen aanvaardbaar woon- en leefklimaat is verzekerd.  
Slotsom van dit alles is dat sociaal pension ’t Veerhuys, in gebruik genomen in december 2004, nu 
eindelijk zeker is van haar bestaan. Het pension mag in gebruik blijven. 
 
Piet van der Sanden, jurist bij Stichting Mozaïek Wonen 
 


