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Beste heer Rozing,

Op22 februari 2018 hebben wij een brief van u ontvangen. In deze brief verzoekt u om
medewerking te verlenen aan het realiseren van een zonnepark tussen de Leveroysedijk
en de Galgenbergweg. Hieronder geven wij u een reactie.

Besluit
Betreffende locatie is gelegen binnen het bestemmingsplan'Buitengebied 2011'en is
bestemd als 'Bos' (deels) en 'Agrarisch' (deels). Op grond van beide bestemmingen is de
realisering van het zonnepark n¡et toegestaan.
Wij hebben besloten in principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan uw
verzoek. ons advies is dit te regelen via een omgevingsvergunning (uitgebreide
procedure). Deze principe medewerking geldt tot uiterlijk 1 april 2019. Wij hebben hierbij
het volgende overwogen.

Motivering
Het zonnepark is vanuit planologisch oogpunt onder voorwaarden aanvaardbaar.
Op 20 september 2017 heeft de gemeenteraad de 'Tweede partiële herziening van de
Structuu rvisie Weert 2025' vastgesteld.
In deze structuurvisie is opgenomen dat zonneparken onder meer gerealiseerd kunnen
worden op voormalige stortplaatsen. Het heeft daarbij de voorkeur dat de ontwikkeling
overwegend gekoppeld blijft aan de stedelijke omgeving. De locatie is gelegen in het
buitengebied van Weert, maar is wel gelegen in de nabijheid van (bedrijfs)bebouwing
aan de Roeventerpeelweg en Roermondseweg.
Het perceel is gelegen binnen de aanduiding 'Buitengebied' van het Provinciaal
Omgevingsplan Limburg (POL), hetgeen mogelijkheden bledt voor onderhavíge
functiewijziging.
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Het zonnepark wordt ruimtelijk ingepast.
In de'Tweede partiële herziening van de Structuurvisie Weert 2025'is tevens bepaald
dat ten behoeve van het zonnepark een inrichtingsplan dient te worden opgesteld.
De aanleg en instandhouding van het groen in het inrichtingsplan wordt als
voorwaardelijke verplichting opgenomen in de omgevingsvergunning. Een gedeelte van
het perceel is reeds ingericht als bos en aan de randen is een bosstrook aanwezig. Deze
dienen behouden te blijven en functioneren tevens als inpassing. Over de verdere
invulling van het inrichtingsplan kunt u contact opnemen met Werner Mentens van de
afdeling Ruimte & Economie van onze gemeente, bereikbaar per telefoon (0495) 575 353
of per mail w.mentens@weert.nl.

Met het taestaan van dit initiatief wardt invulling gegeven aan het opwekken van
duurzame energie.
Met het mogelijk maken van dit initiatief wordt een positieve bijdrage geleverd aan
duurzame energieopwekking. Het initiatief draagt bij tot de gemeentelijke doelstelling
om in 2050 energieneutraal te zijn.

Kanttekening
Een gedeelte van het perceel is bestemd als 'Bos', waarvan op een gedeelte
bosontwikkeling heeft plaatsgevonden. Gemeente staat niet toe dat bos/bomen gerooid
worden ten behoeve van de ontwikkeling van het zonnepark.

Overeenkomst
In verband met kostenverhaal en het voorkomen van risico's voor de gemeente dient u

voordat de vergunning wordt verleend, een planschadeverhaalsovereenkomst met de
geirreente aan te gaan. Vooi-dat de vergunning woi-di verleend dient deze overeenkomst
door beide partijen te zijn ondertekend.

In het bijzonder gaat dit over nazorgaspecten-bodembeheer. Zoals bekend is er in het
kader van de vormgeving van de Omgevingswet een (discussie over de) beleidslijn dat
de actuele provinciale verantwoordelijkheid hierin wel eens naar gemeenten kan worden
overgeheveld. In de overeenkomst als bedoeld moet privaatrechtelijk geborgd zijn hoe
om te qaan met eventuele toekomstige risico's ten aanzien van het bodembeheer van de
oude stortplaats.

Procedure
U d¡ent er rekening mee te houden dat inclusief het vooroverleg met diverse instanties
ongeveer 26 weken procedui"etijd nodig is. In de hierbij gevoegde bijlage is aangegeven
hoe de procedure om te komen tot een Omgevingsvergunning er globaal uitziet, aan
welke wettelijke en technische eisen deze dient te voldoen. Een ontvankelijke aanvraag
Omgevingsvergunning dient uiterlijk 1 april 2019 te zijn ingediend.

Clausule
Dit is een principetoestemming, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend en geldt
tot uiterlijk 1 april 2019. U mag er in beginsel op vertrouwen dat de procedure wordt
gestart om te komen tot een omgevingsvergunning indien voor 1 april 2019 een
definitieve aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt ingediend. Wanneer mocht
blijken dat er op het moment van de procedure wettelijke of bekendgemaakte
beleidsmatige beletselen zijn om de omgevingsvergunning te verlenen of wanneer mocht
blijken dat gerechtvaardigde belangen van derden de gemeente ertoe nopen de
omgevingsvergunning te weigeren, dan kan de vergunning niet verleend worden.
Verder dient hierbij het voorbehoud gemaakt te worden dat een dergelijke wijziging open
staat voor zienswijzen en beroep en dat dit in het uiterste geval zou kunnen leiden tot
het weigeren van de omgevingsvergunning.



Leges
Voor een Omgevingsvergunning (uitgebreid) bedragen de legeskosten €
5.725,75(prijspeil 2018). Deze leges komen boven op de bouwleges. De leges van dit
principeverzoek bedragen € 824,40. Deze leges worden te zijner tijd in mindering
gebracht op de leges, die verschuldigd is voor de omgevingsvergunning. De factuur voor
uw principeverzoek ad. €824,40 wordt u separaat toegezonden.

Tot slot
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u nog vragen
heeft over het bovenstaande, kunt u contact opnemen met Anouk Beurskens van de
afdeling Ruimte & Economie, tel. (0495) 575 of mailen naar a.beurskens@weert.nl

Met vriendelijke groet,
bu rgemeester en wethouders,
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Biilaqe

Omgevingsvergunning (uitgebreid)
De te volgen procedure voor een omgevingsvergunning (uitgebreid) is geregeld in de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht. Alle bescheiden hiervoor dienen door en voor uw rekening te worden
aangeleverd.

Voor deze uitgebreide procedure bedragen de legeskosten € 5.725,75 (prijspeil 2018). U dient er
rekening mee te houden dat inclusief het vooroverleg met diverse instanties ongeveer 26 weken
proceduretijd nodig is.

Voor een omgevingsvergunning (uitgebreid) is een ruimtelijke onderbouwing in de vorm van een
toelichting en een digitale verbeelding.

De in de toelichting te verwerken gegevens
1. Zie Besluit ruimtelijke ordening, artikel 3.1.6
2. Begrenzing van het gebied en de omschrijving van het project waarvoor vergunning wordt

aangevraagd.
3. Bestaande bestemmingsplan en geldende bestemming, en omschrijving van de afwijking.
4. Geldend rijksbeleid, provinciaal beleid en gemeentel¡jk beleid.
4. Resultaten relevante onderzoeken (bodemverontreiniging en draagkracht bodem,

geluidsonderzoek, flora- en fauna, archeologisch onderzoek, Vogel- en Habitatrichtlijn,
watertoets, externe veiligheid, luchtkwaliteit).

5. Overige aspecten project: bijv. kabels, leidingen, privaatrecht,
6. Ruimtelijke onderbouwing project in het bestemmingsplan:

. planologischeonderbouwing;

. afweging van alle belangen en beschrijving gevolgen project op de omgeving (verkeer,
parkeren, milieu, ruimtelijk, agrarisch, stedenbouwkundig, landschappelijk, archeologisch,
cultuurhistorisch, ladder voor du urzame verstedel ijking) ;

. motivatie project;

. duurzaamheid;

. economische uitvoerbaarheid (o.a. planschaderisicoanalyse).
Al deze aspecten dienen aan de orde te komen in de toelichting, doch afhankelijk van de zwaarte van
het project is het niet noodzakelijk deze onderzoeken ook allemaal uit te voeren. U dient deze dan wel te
benoemen doch daarbij dient te worden aangegeven waarom deze in dit geval niet noodzakelijk zijn.

Bevoegdheid
Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het verlenen van de
omgevingsvergunning (uitgebreid). In een aantal gevallen is een verklaring van geen bedenkingen
nodig van de gemeenteraad.

Procedure
De procedure ziet er globaal als volgt uit:

1. de ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreid) ligt tezamen met alle relevante stukken in
het kader van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure 6 weken ter visie, waarbij door
eenieder zienswijzen naar voren kunnen worden gebracht;

2. na de ter inzage legging wordt er, mede naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen, binnen
12 weken door B en W een besluit genomen over de verlening van de omgevingsvergunning
(uitgebreid);

3. bekendmaking vaststelling binnen 2 weken na vaststelling, dan wel bekendmaking binnen 6
weken na vaststelling indien:

a. GS of minister zienswijze hebben ingediend en deze niet volledig is overgenomen



b. wijzigingen bij het verlenen van de omgevingsvergunning (uitgebreid);

binnen de onder 3 genoemde termijn van 6 weken kunnen GS of de minister lrepalen dat een

bepaald onderdeel van de vergunning geen onderdeel bl¡jft uitmaken van dat plan (reactieve

aanwijzing);
besluit college van b&w ligt gedurende 6 weken ter Inzage, dit is tevens termijn voor het

instellen van beroep bij de Rechtbank Roermond;

Verder geldt ten aanzien van geluidszones het volgende

1. Voor zover de uitvoering van de Wet geluidhinder zulks vereist, geeft de toelichting aan:

a. de ligging en de afmetingen van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en van

geluidsgevoelige terreinen, die gelegen zijn binnen de zone van een weg, spoorweg of industrieterrein
als bedoeld in de Wet geluidhinder;
b. de functie van de voornaamste wegen, alsmede het dwarsprofiel dan wel het aantal rijstroken
daarvan dan wel de as van de weg waarmee gerekend is, bedoeld in artikel 74van de Wet
gcluidhinder.
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