
o
ProIL

.?s¡r> GEMEENTE vtlEERT

Onderwerp

Bezwaarschriften tegen omgevingsvergunning aan de Graafschap Hornelaan 144

Voorstel

1. Drie ingediende bezwaarschriften niet-ontvankelijk te verklaren;
2. Twee ingediende bezwaarschriften ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
3. De verleende omgevingsvergunning in stand te laten, met dien verstande dat in het

besluit op bezwaar een aanvullende overweging wordt opgenomen.

Inleiding

Aan Fuenix Ecogy I8.V., Graafschap Hornelaan 144, Weert, is op 23 juni 2016 een
omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een silo en een fakkelinstallatie.

Tegen dit besluit zijn vijf bezwaarschriften ingediend. De bezwaren hebben met name
betrekking op de mogelijke overlast en / of uitstoot van de technische installaties, de
veiligheidsaspecten en de mogelijke risico's bij calamiteiten.

Tijdens de hoorzitting is door het bedrijf toegelicht dat er in plaats van een fakkelinstallatie
een schoorsteen wordt gerealiseerd. De fakkel wordt niet als een afzonderlijke installatie
uitgevoerd. Deze wordt geïntegreerd in het proces. De bouw van een silo blijft wel
gehandhaafd.
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Argumenten

7.7. De bezwaarschriften zijn niet tijdig ingediend.

De verleende vergunning is op 23 juni 2016 aan de aanvrager verzonden. Drie
bezwaarschriften zijn buiten de bezwaartermijn ontvangen. Bezwaarmakers hebben
niet aannemelijk gemaakt dat er sprake is van een verschoonbare
term ij noversch rijd i ng.

2.7. De bezwaarschriften zijn tijdig ingediend en de bezwaarmakers zijn
belanghebbend bij de verleende vergunning.

Twee bezwaarschriften zijn binnen de bezwaartermijn ingediend. De
bezwaarmakers zijn eigenaren van gebouwen in de nabije omgeving en zijn ook
woonachtig in deze omgeving.

2,2. De bezwaarschriften voldoen aan artikel 6:5, lid 7 van de Algemene wet
bestuursrecht.

De bezwaarschriften zijn voorzien van de naam en het adres van de indieners, de
dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit en de gronden van
bezwaar.

2.3.. Er zijn geen weigeringsgronden.

Uit de beoordelingsresultaten van de aanvraag om vergunning blijkt dat deze
voldoet aan de hiervoor geldende regels. Voor wat betreft de silo is vanwege de
bedrijfsvoering een hogere hoogte toegestaan. In het bestemmingsplan is deze
mogelijkheid opgenomen. Dit betekent dat de vergunning moet worden verleend.
De kenbaar gemaakte bezwaren kunnen dan niet in de belangenafweging worden
betrokken.

3.7. Er ís geen aanleiding de verleende vergunning te herroepen.

De bezwaren zijn met name van milieutechnische aard en betreffen een herhaling
van hun ingediende zienswijzen tegen het ontwerpbesluit vergunning te verlenen
voor de activiteit milieu. Op deze zienswijzen heeft uw college op 5 november 2OL4
een standpunt ingenomen. Betrokkenen hebben dit niet verder aangevochten. De
milieuvergunning is daarmee onherroepelijk geworden.

De op 23 juni 2016 verleende vergunning voor de activiteit bouwen en strijdig
gebruik voldoet aan de geldende regels. De ingediende bezwaren kunnen niet in de
belangenafweging worden betrokken. Het besluit wordt wel aangevuld met het
onder kanttekeningen genoemde aspect.

Kanttekeningen

In de verleende vergunning is niet opgenomen dat, vanwege de ligging in een welstandsvrij
gebied, geen toetsing heeft plaatsgevonden aan de redelijke eisen van welstand. Het besluit
op bezwaar is met deze nadere motivering aangevuld.
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Financiële, personele en juridische gevolgen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit op de
ingediende bezwaarschriften beroep instellen bij de Rechtbank Limburg en de
Voorzieni n gen rechter verzoeken een voorlopi ge voorzieni ng te treffen.

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing.

Communicatie/ participatie
Brieven en besluit aan belanghebbenden

Overleg gevoerd met
Intern:
N.v.t.

Extern:
N.v.t.

Bijlagen

1. Verleende vergunning
2. Bezwaarschriften

Klik hier als u tekst wilt invoeren
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GEMEENTE vvEERT

Besluit op de ingediende bezwaarschriften tegen het besluit van 23 juni 2O16
waarbij aan Fuenix Ecogy I 8.V., Graafschap Hornelaan t44, Weert, een
omgevingsvergunning is verleend voor het bouwen van een silo en een
fakkelinstallatie op het perceel gelegen aan de Graafschap Hornelaan 144.

Besluit

Burgemeester en Wethouders van Weert besluiten:

1. het door de heer P.P. van Aubel van Peter van Aubel Gas & Lastechniek, Graafschap
Hornelaan 150, Weert, ingediende bezwaarschrift ongegrond te verklaren;

2. het door de heer J.J.M.W. Peeters, Graafschap Hornelaan 184 A, Weert, ingediende
bezwaarschrift ongeg rond te verklaren ;

3. het door de heer L.Smeets, Stadhouderslaan 34, Weert, ingediende bezwaarschrift niet-
ontvankelijk te verklaren ;

4. het door de familie Leurs-GiesendorÍ, Graafschap Hornelaan 186, Weert, ingediende
bezwaa rsch rift n iet-ontva n kel ij k te verkla ren ;

5. het door Leurs Auto's V.O.F., Graafschap Hornelaan 188 en 190, Weert, ingediende
bezwaa rsch rift niet-ontva n kel ij k te verklaren ;

6. het besluit van 23 juni 2016 waarbij aan Fuenix Ecogy I 8.V., Graafschap Hornelaan
t44,Weert, een omgevingsvergunning is verleend voor het bouwen van een silo en een
fakkelinstallatie op het perceel gelegen aan de Graafschap Hornelaan I44, in stand te
laten, met dien verstande dat het besluit wordt aangevuld met de overweging dat voor
de ingediende aanvraag, in afwijking van artikelz.LO, eerste lid onder d. van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht, geen redelijke eisen van welstand van
toepassing zijn.

Hierbij zijn de volgende overwegingen betrokken.

Processuele overwegi n gen

Omgevingsvergunning

Door Fuenix Ecogy I 8.V., Graafschap Hornelaan L44, Weert, is op 3 juni 2016 een aanvraag
om omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van een silo en een fakkelinstallatie
op het perceel gelegen aan de Graafschap Hornelaan 144. Het college heeft op 23 juni 2016
besloten de gevraagde vergunning te verlenen.

Bij brief van (eveneens) 23 juni 2016 is dit besluit aan Fuenix Ecogy I B.V. (hierna te
noemen: vergunninghoudster) bekendgemaakt.

Bezwaarschriften

Tegen het besluit van 23 juni 2016 zijn bezwaarschriften ingediend door:

1. de heer P.P. van Aubel van Peter van Aubel Gas & Lastechniek, Graafschap Hornelaan
150, Weert, bij (ingekomen) brief van 3 augustus 2016 (hierna te noemen: reclamant
1);

2. de heer J.J.M.W. Peeters, Graafschap Hornelaan LB4 A, Weert, bij (ingekomen) brief
van 4 augustus 2016 (hierna te noemen: reclamant 2);

3. de heer L.Smeets, Stadhouderslaan 34, Weert, bij (ingekomen) brief van 5 augustus
2016 (hierna te noemen: reclamant 3);

4. de familie Leurs-Giesendort, Graafschap Hornelaan 186, Weert, bij (ingekomen) brief
van B augustus 2016 (hierna te noemen: reclamanten 4);



5. Leurs Auto's V.O.F., Graafschap Hornelaan 188 en 190, Weert, bij (ingekomen) brief
van 8 augustus 2016 (hierna te noemen: reclamant 5);

Verdaging

Bij brieven van 11 augustus 2016 is de beslissing op de ingediende bezwaarschriften met
ingang van 15 september 2016 voor ten hoogste zes weken verdaagd.

Hoorzitting

Op 31 augustus 2OL6 heeft een hoorzitting plaatsgevonden tot het horen van
belanghebbenden. Het gestelde in de bezwaarschriften, het verslag van de hoorzitting
alsmede de brief van vergunninghoudster van 26 augustus 2016, maken onderdeel uit van
de overwegingen van het hier aan de orde zijnde besluit.

Relevant recht

Ingevolge artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht bedraagt de termijn voor het
indienen van een bezwaarschrift zes weken.

Ingevolge artikel 6:8, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht vangt de termijn aan
met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is
bekendgemaakt.

Ingevolge artikel 6:9, lid 1, van de Algemene wet bestuursrecht is een bezwaarschrift tijdig
ingediend indien het voor het einde van de termijn is ontvangen. Op grond van het tweede
lid van dit artikel is een bezwaarschrift bij verzending per post tijdig ingediend indien het
voor het einde van de termijn ter post is bezorgd, mits het niet later dan een week na afloop
van de termijn is ontvangen.

Ingevolge artikel 6:11 van de Algemene wet bestuursrecht blijft ten aanzien van een na
afloop van de termijn ingediend bezwaarschrift niet-ontvankelijkverklaring op grond
daarvan achterwege indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in
verzuim is geweest.

Ingevolge artikel 3:41, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht, geschiedt de
bekendmaking van besluiten die tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, door
toezending of uitreiking aan hen, onder wie begrepen de aanvrager.

Ontvankelijkheid

Ingevolge artikel 8:1van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen
een besluit beroep instellen bij de rechtbank. Op grond van artikel 7:l van de Algemene
wet bestuursrecht dient degene aan wie dit recht is toegekend alvorens beroep in te stellen
tegen dat besluit bezwaar te maken. Van die mogelijkheid is door of namens reclamanten
gebruik gemaakt.

Voordat wordt ingegaan op de inhoudelijke overwegingen ten aanzien van de
bezwaargronden zal het college nagaan of reclamanten ontvankelijk zijn in hun bezwaren.

Reclamanten 3, 4 en 5

Ten aanzien van de door reclamanten 3, 4 en 5 ingediende bezwaarschriften overweegt het
college als volgt.

Bij brief van 11 augustus 2016 zijn vergunninghoudster en reclamanten uitgenodigd voor
het bijwonen van een hoorzitting. In deze uitnodiging heeft het college reclamanten op de
hoogte gesteld van haar oordeel dat de door reclamanten ingediende bezwaarschriften na
afloop van de bezwarentermijn zijn ontvangen en dat het college in verband hiermee de
bezwaa rsch riften n iet-ontva n kel ijk ka n verklaren.

Reclamanten zijn in de gelegenheid gesteld uiterlijk tijdens de hoorzitting aannemelijk te
maken dat zij hun bezwaarschriften hebben ingediend zo spoedig als dit redelijkerwijs kon
worden verlangd.
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Tijdens de hoorzitting is door reclamanten 3,4 en 5 gereageerd op het schrijven van 11
augustus 2016.

Reclamant 3 deelt ten aanzien hiervan mede dat hij direct maatregelen heeft genomen nadat
hij kennis had genomen van het besluit. Zijn bezwaar is door Stienen's Bouwservice Weert
verzorgd.

Namens reclamanten 4 en 5 wordt gewezen op de vakantieperiode en op de onduidelijkheid
met de in de bekendmaking opgenomen datum.

Op grond van onderstaande overwegingen ¡s het college van oordeel dat de
bezwaarschriften van reclamanten 3, 4 en 5 buiten de termijn voor het indienen van een
bezwaarschrift zijn ingediend. Het college oordeelt tevens dat er geen sprake is van
verschoon ba re term ijnoverschrijd i ng.

Bij (ingekomen) brief van 5 augustus 2016, gevoegd bij zijn e-mailbericht van 5 augustus
2016, heeft reclamant 3 bezwaar gemaakt tegen het besluit van 23 juni 2016. De door
reclamanten 4 en 5 per post ingediende bezwaarschriften zijn op 8 augustus 2016
ontvangen.

Het college overweegt dat het besluit van 23 juni 2016 een op aanvraag genomen en tot de
aanvrager gericht besluit betreft. Een dergelijk besluit dient op grond van artikel 3:41,
eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht te worden bekend gemaakt door toezending
aan de aanvrager, waarbij deze toezending de bekendmaking vormt die ingevolge artikel
6:8, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht bepalend is voor de aanvang van de
termijn.

Uit jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (onder meer
in de uitspraak van 25 april 2OO7 in zaak nr. 200605681/1) blijkt overigens dat voor de
bekendmaking van een besluit, zoals thans aan de orde, niet is vereist dit aan derden, zoals
aan reclamanten, te verzenden, aangezien zij niet de aanvrager zijn van dit besluit en zij
evenmin behoren tot de in artikel 3:41, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
bedoelde belanghebbenden. Het besluit is immers niet aan hen gericht. Dat reclamanten al
dan niet belanghebbenden zijn in de zin van artikel 1:2, eerste lid, van de Algemene wet
bestuursrecht bij het besluit van 23 juni 2016 en daartegen bezwaar kunnen maken, doet
aan het vorenstaande niet af.

Onder deze omstandigheden is het college van oordeel dat de termijn voor het indienen van
een bezwaarschrift tegen het besluit van 23 juni 2016 is begonnen op 24 juni 2016 en
duurde tot en met 4 augustus 2016. De bezwaarschriften van reclamanten zijn buiten die
termijn ingediend.

Naar het oordeel van het college hebben reclamanten niet aannemelijk gemaakt
dat zij hun bezwaren hebben ingediend zo spoedig als dit redelijkerwijs kon worden
verlangd.

De gemeente Weert plaatst alle officiële bekendmakingen in het Elektronisch Gemeenteblad
op de website www.overheid.nl. In het Gemeenteblad nr. 86620 van29 juni 2016 heeft het
college de op 23 juni 2016 verleende omgevingsvergunning bekend gemaakt. Daarbij is -
overeenkomstig de gebruikelijke werkwijze voor het bekend maken van aanvragen,
vergunningen, en dergelijke - de volgende omschrijving gehanteerd: "Graafschap
Hornelaan 144, Weert, bouwen van een silo en fakkelinstallatie, 23 juni 2016". De
onderliggende verklaring vermeldt - voor zover in deze van belang - als volgt:
"Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken
vanaf de dag na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken". De genoemde datum
betreft in dit geval 23 juni 2016, zijnde de datum waarop de omgevingsvergunning aan
aanvrager is toegezonden.

Naar het oordeel van het college dient een belanghebbende er in beginsel voor te zorgen
dat zijn bezwaarschrift binnen de voorgeschreven termijn van zes weken is ingediend. Als
uitgangspunt geldt de ontvangst van het bezwaarschrift.
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Bij verzending per post geldt aanvullend dat het bezwaarschrift ook tijdig is ingediend indien
het voor het einde van de termijn (voor de laatste buslichting) ter post is bezorgd.

Zoals al overwogen is de datum van 23 juni 2016 bepalend voor de aanvang van de
bezwarentermijn. Duidelijk is dat reclamanten in ieder geval kennis hebben genomen van
(de strekking van) het onderhavige besluit. Namens reclamant 3 is het bezwaar op 5
augustus 20L6 - en derhalve buiten de bezwaartermijn - ingediend. Reclamanten 4 en 5
hebben hun bezwaarschrift ter post bezorgd. Uit de enveloppen, behorende bij hun
bezwaarschriften, blijkt dat deze op 5 augustus 2016 zijn afgestempeld. Hieruit blijkt
volgens het college dat reclamanten 4, 5, en 6 hun bezwaarschriften niet voor het einde van
de termijn - en derhalve niet tijdig - ter post hebben bezorgd. De termijn voor het indienen
van een bezwaarschrift duurde immers tot en met 4 augustus 2016. De door hen ingediende
bezwaarschriften zijn op B augustus 2016 ontvangen. Voor het indienen van een
bezwaarschrift gelden wettelijke termijnen. Om tijdig bezwaar te maken dienen de begin-
en einddata van de termijn waarbinnen een bezwaarschrift kan worden ingediend in acht te
worden genomen.

Gesteld noch gebleken is dat reclamanten niet in de gelegenheid waren op een eerdere
datum bezwaar in te dienen. Voor zover bij reclamanten onduidelijkheid bestond over de
bezwaartermijn, hadden zij binnen de bezwarentermijn en ter sauvering van deze termijn,
een summier (proforma) bezwaarschrift kunnen indienen met het verzoek om later de
gronden van het bezwaar te mogen indienen of aanvullen. Dat zij dit niet hebben gedaan
dient voor hun rekening en risico te blijven. Dit geldt ook voor de omstandigheid dat het
besluit in de vakantieperiode is bekendgemaakt. Volgens vaste rechtspraak dient een
bezwaarmaker - bij afwezigheid voor langere tijd - toereikende maatregelen te treffen ter
behartiging van zijn eigen belangen. Als bezwaarmaker nalaat om adequate maatregelen te
treffen om tegen een in zijn vakantie bekend gemaakte besluit tijdig bezwaar te maken
komt dit voor zijn rekening.

Het college concludeert dat de door reclamanten 3, 4 en 5 ingediende bezwaarschriften niet
tijdig zijn ingediend. Niet gebleken is van omstandigheden op grond waarvan redelijkerwijs
zou moeten worden geoordeeld dat reclamanten niet in verzuim zijn geweest. Onder de
genoemde omstandigheden kan niet worden gesteld dat door reclamanten aannemelijk is
gemaakt dat er sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding. Overwogen wordt
de door reclamanten 3, 4 en 5 ingediende bezwaarschriften niet-ontvankelijk te verklaren.
In verband hiermee is een inhoudelijke beoordeling van hun bezwaren niet aan de orde.

Reclamanten 1 en 2

Voor wat betreft de vraag of reclamanten 1 en 2 ontvankelijk zijn in hun bezwaren en als
belanghebbenden in de zin van artikel I:2,lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen
worden aangemerkt, overweegt het college als volgt.

Onder belanghebbende als bedoeld in dit artikel wordt verstaan degene wiens belang
rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Uit jurisprudentie blijkt dat hiervan sprake is als
een bezwaarmaker een voldoende objectief en actueel, eigen en persoonlijk belang heeft
dat hem in voldoende mate onderscheidt van anderen en dat rechtstreeks geraakt wordt
door het besluit.

Naar het oordeel van het college kunnen reclamanten 1 en 2 als belanghebbenden als
bedoeld in artikel I:2,lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht worden aangemerkt. Hierbij
wordt in aanmerking genomen dat reclamanten eigenaarzijn van gebouwen gelegen in de
nabije omgeving van het perceel waarop het onderhavige besluit ziet en ook woonachtig
zijn in deze omgeving. Gelet hierop is het belang van reclamanten rechtstreeks betrokken
bij het aan de orde zijnde besluit.

De bezwaarschriften voldoen verder aan aftikel 6:5, lid 1 van de Algemene wet
bestuursrecht. De bezwaarschriften zijn voorzien van de naam en het adres van de indiener,
de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de
gronden van het bezwaar.
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Het besluit waartegen de bezwaarschriften zich richten is op 23 juni 2016 genomen en ook
op die dag verzonden. De bezwaarschriften, ontvangen op 3 en 4 augustus 2OL6, zijn binnen
de termijn, voortvloeiend uit de artikelen 6:7 en 6:B van de Algemene wet bestuursrecht,
ingediend.

Nu de bezwaarschriften tijdig zijn ingediend, reclamanten 1 en 2 als belanghebbende kunnen
worden aangemerkt en ook aan de overige wettelijke vereisten voor het indienen van een
bezwaarschrift is voldaan, zijn de bezwaarschriften ontvankelijk.

In houd bezwaarsch riften

Bezwaarschrift reclamant 1

Het bezwaar van reclamant is vooral gericht op de overlast en / of uitstoot welke veroorzaakt
zou kunnen worden door installaties. Niemand van vergunninggevers kan garanderen dat
er geen schadelijke overlast / uitstoot zal zijn. Reclamant wenst deze garanties voordat de
productie bij het bedrijf start.

Op zijn minst zou volgens reclamant een onafhankelijke instantie periodiek metingen
moeten verrichten en dit met de omliggende bedrijven op het industrieterrein moeten
communiceren.

Bezwaarschrift reclamant 2

Reclamant begrijpt niet dat een bedrijf met een dermate hoge gevarenklasse direct gelegen
naast een reeds gevestigd bedrijf met gasopslag door de gemeente wordt getolereerd.
De risico's bij calamiteiten worden alleen al hierdoor enorm vergroot.

Door de vestiging van een dergelijk bedrijf wordt volgens reclamant de veiligheid van de
omgeving in sterke mate ondermijnd. Door de gemeente zijn geen (zichtbare) maatregelen
genomen of randvoorwaarden gesteld om die veiligheid wel te garanderen.

Naar het oordeel van reclamant heeft de gemeente nagelaten om, alvorens het bestreden
besluit te nemen, vluchtroutes aan te leggen. Evenmin zijn in zoverre aanvullende
voorwaarden gesteld. Momenteel geldt ter plaatse dat er slechts 1 uitweg is. Deze loopt
juist langs dit industrieterrein. Bij calamiteiten is die uitweg geen optie. Alle aanwezigen aan
de Graafschap Hornelaan zijn dan volledig ingesloten.

Als gevolg van de exploitatie en vestiging van een dergelijke verbrandingsinstallatie ontstaat
blijvende overlast voor de omgeving, zoals geur, neerslaande afualstofFen en de
veligheidsproblematiek.

Reclamant vindt dat de hieruit onvermijdelijk voortvloeiende waardevermindering voor de
omliggende gebouwen en bedrijven, door de gemeente dient te worden gecompenseerd.

Reclamant verwjst verder naar de door hem op 19 september 2014 ingediende zienswijzen
tegen het ontwerpbesluit een vergunning te verlenen voor de activiteit milieu. Deze
zienswijzen dienen integraal in zijn bezwaarschrift tegen het besluit van 23 juni 2016 te
worden meegenomen.

Inhoudelijke overwegingen ten aanzien van de bezwaarschriften

Verleende omgevingsvergunning voor activiteit milieu

Op het perceel gelegen aan de Graafschap Hornelaan 144 heeft het college bij besluit van 5
november 2Ot4 aan Fuenix Ecogy I B.V. een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu
verleend. Deze vergunning, als bedoeld in artikel 2.1., eerste lid, onder e. van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht, ziet op de productie van synthetische nafta en
andere grondstoffen. Een uitgebreide omschrijving van de activiteiten is opgenomen in een
bij deze beschikking behorende toelichting.
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Verleende omgevingsvergunning van 23 juni 2O16

Het besluit van 23 juni 2016 heeft betrekking op de bouw van een silo en een
fakkelinstallatie op het perceel gelegen aan de Graafschap Hornelaan I44. De silo en
fakkelinstallatie worden gebouwd ten behoeve van de produktie van synthetische nafta en
andere grondstoffen uit kunststof reststoffen. De hoogte van de fakkelinstallatie
(schoorsteen) bedraagt 19,50 meter.

Brief Fuenix Ecogy I B.V.

Door vergunninghoudster is bij e-mailbericht van 29 augustus 2016 een brief ontvangen.
Tijdens de hoorzitting is deze door vergunninghoudster toegelicht. Uit deze brief blijkt dat -
in tegenstelling tot hetgeen is aangevraagd en ook is vergund - er geen fakkelinstallatie
wordt gebouwd. In de plaats hiervan wordt een schoorsteen gerealiseerd. De fakkel wordt
niet als een afzonderlijke installatie uitgevoerd. Deze wordt geïntegreerd in het proces. De
bouw van een silo blijft wel gehandhaafd.

Van toepassing zijnde activiteiten

Het college stelt vast dat de op 23 juni 2016 verleende omgevingsvergunning betrekking
heeft op de activiteiten bouwen van een bouwwerk en het gebruik van gronden of
bouwwerken zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a. en c. van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht.

In paragraaf 2.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zijn de toetsingscriteria
van de aanvraag om vergunn¡ng opgenomen.

Artikel 2.10, eerste lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bepaalt dat - voor
zover de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, - de omgevingsvergunning wordt geweigerd
indien:

a de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van
het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop
de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of
krachtens een algemen e maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 of I20 van de
Woningwet;

b. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van
het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop
de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de
bouwverordening of, zolang de bouwverordening daarmee nog niet in overeenstemm¡ng
is gebracht, met de voorschriften die zijn gesteld bij een algemene maatregel van
bestuur als bedoeld in artikel B, achtste lid, van de Woningwet dan wel bij of krachtens
een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 120 van die wet;

c. de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het
exploitatieplan, of de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde
lid, van de Wet ruimtelijke ordening, tenzij de activiteit niet in strijd is met een
omgevingsvergunning die is verleend met toepassing van artikel 2.12;

d. het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft,
met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk dat geen seizoensgebonden bouwwerk is,
zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten
ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand, beoordeeld naar de
criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onder a, van de Woningwet, tenzij het bevoegd
gezag van oordeel is dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend;

e. de activiteit een wegtunnel als bedoeld in de Wet aanvullende regels veiligheid
wegtunnels betreft en uit de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden
blijkt dat niet wordt voldaan aan de in artikel 6, eerste lid, van die wet gestelde norm.
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In artikel 2.10, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is bepaald dat
in gevallen als bedoeld in het eerste lid, onder c, de aanvraag mede wordt aangemerkt als
een aanvraag om een vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,
onder c, en wordt de vergunning op de grond, bedoeld in het eerste lid, onder c, slechts
geweigerd indien vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 niet mogelijk is.

Geen weigeringsgrond voor activiteiten

Bouwbesl uit / bouwverordening

Het college overweegt dat de door vergunninghoudster bij de aanvraag om
omgevingsvergunning verstrekte gegevens en bescheiden voldoende zijn geweest voor
beoordeling van deze aanvraag. Uit de toetsing van het bouwplan is - ook thans in het
kader van de heroverweging van het besluit en met inachtneming van de aan dit besluit
verbonden voorschriften - gebleken dat dit plan in overeenstemming is met de bepalingen
van het Bouwbesluit. Eveneens wordt voldaan aan de bepalingen van de bouwverordening.

Bestemmingsplan

Voor wat betreft de toetsing van de aanvraag aan de regels van het bestemmingsplan,
overweegt het college als volgt.

De ingediende aanvraag om omgevingsvergunning is getoetst aan de in het bestemmingsplan
"Indutrieterrein Leuken Noord" opgenomen regels. De gemeenteraad heeft op 22 mei 2OL3
dit bestemmingsplan vastgesteld. Het bestemmingsplan is op 12 juli 2013 in werking
getreden. Het plan is op 4 september 2013 onherroepelijk geworden.

Volgens het geldende bestemmingsplan "Industrieterrein Leuken Noord" ligt ter plaatse de
bestemming "Bedrijventerrein" met de functieaanduiding "Bedrijf tot en met categorie 5.1".
Op de verbeelding is tevens voorzien in aanduidingen voor een maximale goot- en
bouwhoogte (m) en een maximum bebouwingspercentage (o/o).

Ingevolge artikel 3.1, onder a. van de regels van dit bestemmingsplan zijn de voor
"Bedrijventerrein" aangewezen gronden bestemd voor bedrijven, opgenomen in
milieucategorie 2 t/m 5.1 ter plaatse van de aanduiding "bedrijf tot en met categorie 5.1",
een en ander met de daarbij behorende parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen,
verhardingen en andere voorzieningen zoals energievoorzieningen.

In artikel 3.2.1. is bepaald dat op de voor "Bedrijventerrein" aangewezen gronden
uitsluitend ten behoeve van de in 3.l genoemde functies mogen worden gebouwd:

bouwwerken passende binnen deze bestemming, waaronder één bedrijfswoning ter
plaatse van de aanduiding "bedrijfswoning;"

b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, welke qua aard en afmetingen passen binnen deze
bestemming.

Ingevolge artikel 3.2.2. zijn met betrekking tot het bouwvlak - voor zover relevant voor
onderhavig besluit - de volgende regels opgenomen:

a. gebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;

b. ten aanzien van het bebouwingspercentage geldt het percentage als aangeduid ter
plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (o/o)';

c de voorgevel dient in, dan wel achter de naar de weg gekeerde bouwgrens, te worden
opgericht; ondergeschikte bouwdelen, zoals 'erkers, luifels en balkons met een
oppervlakte van maximaal 5 m2, mogen de naar de weg gekeerde bouwgrens
overschrijden met maximaal 1,20 meter, mits daarmee de bestemmingsgrens of de
perceelsgrens die het dichtst aan de zijde van de weg gelegen is, niet wordt
overschreden;
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d. gebouwen/ geen woning zijnde, moeten aan één zijde ten minste 5,00 meter uit de
zijdelingse perceelsgrens worden gebouwd, tenzij op het tijdstip van de tervisielegging
van het ontwerp bestemmingsplan gebouwen, geen woning zijnde, op een geringere
afstand tot een zijdelingse perceelsgrens aanwezig zijn, in dat geval is die geringere
afstand voor die gebouwen, geen woning zijnde de minimale afstand tot de zijdelingse
perceelsgrens; aan de andere zijde mag tot in de zijdelingse perceelsgrens worden
gebouwd;

e. ten aanzien van de maatvoering van de gebouwen gelden de goothoogte en de
bouwhoogte als aangeduid ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en
bouwhoogte (m)' of de bestaande hoogte op het moment van tervisielegging van het
ontwerp bestemmingsplan indien deze hoger is;

f. (.).

Op de verbeelding is ter plaatse van de aanduidingen "maximum goothoogte (m) en
maximum bouwhoogte (m)" een goot- en bouwhoogte aangeduid van 12 meter. Ter plaatse
van de aanduiding "maximum bebouwingspercentage (o/o)" is een maximum
bebouwingspercentage van 70 aangegeven.

In artikel 3.2.3., onder c van de regels is bepaald dat de bouwhoogte van silo's maximaal
15,00 meter mag bedragen.

Het bevoegd gezag kan op grond van artikel 3.4. van het geldende bestemmingsplan een
omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in artikel 3.2.3 onder c
voor het toestaan van een hogere hoogte met een maximum van 20 meter, mits de hogere
hoogte vanwege de bedrijfsvoering en / of milieuwetgeving noodzakelijk wordt geacht.

Door het college is van de in artikel 3.4. opgenomen bevoegdheid gebruik gemaakt. Deze
afwijking is verleend met toepassing van artikel 2.L2,lid 1, onder 1o van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht. Dienaangaande heeft zij in het primaire besluit overwogen dat
de bij besluit van 23 juni 2016 vergunde hoogte van de silo 19,50 meter bedraagt. Deze
hoogte is noodzakelijk om de drukopbouw te creëren, zodat de versnipperde plastic stukjes
elkaar vanzelf aandrukken. De hogere hoogte is derhalve vanwege de bedrijfsvoering
noodzakelijk.

Gelet op de verleende afwijking doet zich naar het oordeel van het college de in artikel 2.10,
lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde weigeringsgrond niet
voor.

De door de reclamanten ingediende gronden van bezwaar zijn gericht op de mogelijke
overlast en / of uitstoot van de technische installaties, de veiligheidsaspecten en de
mogelijke risico's bij calamiteiten. De ingediende bezwaargronden hebben daarentegen
geen betrekking op de (voorwaarden van de) verleende afwijking ten behoeve van een
hogere dan de toegestane hoogte voor de silo. Ruimtelijke aspecten worden in de
bezwaarschriften van reclamanten niet genoemd.

Ook in het kader van de heroverweging is het college van oordeel dat het ingediende
bouwplan voldoet aan de in het geldende bestemmingsplan opgenomen regels en dat
voldaan wordt aan de voorwaarde dat om bedrijfsvoerende redenen is afgeweken van de
regels teneinde voor de silo een hogere hoogte toe te staan.

Welstand

In zijn vergadering van 10 april 2013 heeft de gemeenteraad de welstandsnota 2013
vastgesteld. In deze nota zijn gebieden en bepaalde bouwwerken aangewezen waarbij in
afwijking van artikel 2.IO, eerste l¡d onder d. van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn.

Uit de bij de welstandsnota 2013 behorende kaart 2 blijkt dat voor het gebied waarin het
onderhavige bouwplan is gelegen, geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn.
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Het college constateert dat in het primaire besluit niet is opgenomen dat, vanwege de ligging
in een welstandsvrij gebied, geen toetsing heeft plaatsgevonden aan de redelijke eisen van
welstand. Nu strijd met de redelijke eisen van welstand van het bouwwerk waarop de
aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,
onder a. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht betrekking heeft, een
weigeringsgrond kan zijn, acht het college het zorgvuldig het primaire besluit aan te vullen
met de overweging dat voor de ingediende aanvraag, in afwijking van artikel 2.tO, eerste
lid onder d. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, geen redelijke eisen van
welstand van toepassing zijn.

Veiligheid wegtunnels

De in artikel 2.L0, eerste lid onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
genoemde weigeringsgrond is niet van toepassing op deze aanvraag.

Conclusie

Nu niet gebleken is dat zich één of meerdere van de in artikel 2.10, eerste en tweede lid
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde weigeringsgronden voordoen,
is het college gehouden de gevraagde vergunning te verlenen.

Door reclamanten is ook niet gesteld dat de aanvraag om omgevingsvergunning in strijd is
met (één of meerdere van) de hierboven genoemde toetsingscriteria. De bezwaren hebben
betrekking op de mogelijke overlast en / of uitstoot van de technische installaties, de
veiligheidsaspecten en de mogelijke risico's bij calamiteiten.

Hoewel het college begrip toont voor deze standpunten, kunnen deze aspecten niet worden
betrokken bij de thans te maken belangenafweging. Dit geldt ook voor het gestelde dat,
voordat de productie bij het bedrijf start, garanties nodig zijn dat geen schadelijke overlast
zal ontstaan alsmede voor het gestelde dat een onafhankelijke instantie periodiek metingen
moet verrichten en dit met de omliggende bedrijven op het industrieterrein moet
communiceren.

Zoals reeds overwogen blijkt uit de diverse beoordelingen dat de aanvraag om
omgevingsvergunning voldoet aan de geldende regelgeving.

De tegen het besluit van 23 juni 2016 ingediende bezwaren zijn - met uitzondering van de
door reclamant gestelde waardevermindering van omliggende gebouwen en bedrijven - van
milieutechnische aard.

In het kader van de nu aan de orde zijnde omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen
van een bouwwerk en het gebruik van gronden of bouwwerken, kunnen deze niet in de
beoordeling worden betrokken. Zoals reclamanten ook hebben gedaan, dienen deze in het
kader van de (aanvraag om) vergunning voor de activiteit milieu te worden ingebracht.
Tegen het ontwerpbesluit voor deze activiteit vergunning te verlenen, hebben zowel
reclamant 1 als reclamant 2, zienswijzen naar voren gebracht. Op deze zienswijzen heeft
het college vervolgens op 5 november 2OL4 een standpunt ingenomen. Het college heeft
besloten aan vergunninghoudster de gevraagde vergunning te verlenen. Gelijktijdig met de
toezending van het definitieve besluit is zowel (de gemachtigde van) reclamant 1 als
reclamant 2 hiervan bij brief van 11 november 2014 geïnformeerd. Reclamanten zijn in de
gelegenheid gesteld tegen dit besluit beroep in te dienen bij de rechtbank Limburg. Hiervan
is geen gebruik gemaakt. Het besluit van 5 november 2016 is daarmee onherroepelijk
geworden.

Indien reclamanten van oordeel waren dat het besluit van 5 november 2014 onjuist of
onvolledig was, had het op hun weg gelegen tegen dit besluit verdere stappen te
ondernemen. Dit hebben zij nagelaten. Een herhaling van hun (milieutechnische) bezwaren
tegen het besluit van 23 juni 2016 kan reclamanten dan ook niet baten.

Met betrekking tot de bij besluit van 23 juni 2016 vergunde silo merkt het college nog op
dat deze geen onderdeel uitmaakt van de op 5 november 2014 verleende vergunning. Via
een afzonderlijke aanvraag om omgevingsvergunning wordt dit geregeld.
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Ten overvloede overweegt het college dat een mogeljke waardevermindering van
omliggende gebouwen en bedrijven evenmin kan worden betrokken bij het besluit van 23
juni 2016. Hiervoor geldt een afzonderlijke procedure.

Overwogen wordt het primaire besluít in stand te laten met dien verstande dat in dit besluit
aanvullend wordt overwogen dat geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn. De
door reclamanten 1 en 2 ingediende bezwaarschriften geven geen aanleiding het primaire
besluit te herroepen.

weert, 0l N0l/.2010

Burgemeester en wet
de s,
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