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Onderwerp

Beslissing op bezwaren omgevingsvergunning Heylen bouwplan noord

Voorstel

De bezwaarschriften niet-ontvankelijk te verklaren.

Inleiding

Op 8 februari 2018 is aan Groep Heylen een omgevingsvergunning verleend voor het
bouwen van een distributiecentrum (gebouwen noord) in het gebied Kampershoek 2.0
Tegen die vergunning zijn drie bezwaarschriften ingediend. Twee daarvan zijn te laat
ingediend en bij één is er geen sprake van belanghebbendheid bij het besluit.

Beoogd effect/doel

Het nemen van een besluit op de ingekomen bezwaarschriften

Argumenten

1. De bezwaarschriften van Stichting Groen Weert en van Vereniging Dorpsbelangen
Laar te laat zijn ingediend.

De bezwaarschriften van Stichting Groen Weert en de Vereniging Dorpsbelangen Laar zijn
na afloop van de bezwaartermijn, die op 22 maart 2018 eindigde, binnengekomen. Vanuit
een oogpunt van zorgvuldigheid en in verband met het bepaalde in artikel 6:11Awb over
verschoonbare termijnoverschrijding is Vereniging Dorpsbelangen Laar op 10 april en
Stichting Groen Weert op 9 april 2018 van het voornemen tot niet-ontvankelijkverklaring
van het bezwaarschrift in kennis gesteld. Aan beiden is de gelegenheid gegeven kenbaar
te maken of er wellicht verschoonbare redenen zijn voor deze termijnoverschrijding.
Hierop is door beiden schriftelijk gereageerd. De redenen die daarvoor zijn aangedragen
leiden echter niet tot een verschoonbare termijnoverschrijding.
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2. Planburo Brabant BV niet als belanghebbende bij het besluit kan worden gezien.
Planburo Brabant brengt in hoofdzaak financiële belangen naar voren zonder concreet aan
te geven wat de feitelijke gevolgen van de activiteit bouwen zijn op haar onbebouwde
gronden aan de oostkant van het plangebied, dichtbij de A2, op meer dan 0,5 km afstand
van het bouwplan. De hiertussen gelegen gronden kunnen bovendien worden bebouwd
met bedrijven in categorie 4.1, terwijl het logistieke bedrijf, waarvoor vergunning is

verleend, valt onder categorie 3.1. De feitelijke gevolgen voor reclamante zijn hierdoor
afwezig, te gering of thans niet aan de orde. Dit laatste waar het gaat over de gevolgen
voor de groenbeplanting buiten het plangebied aan de noordkant. Hierdoor wordt zij door
het besluit niet rechtstreeks in haar belang getroffen.

Kanttekeningen en risico's

Financiële, personele en juridischc gcvolgen

Geen financiële of personele gevolgen. luridisch bestaat de mogelijkheid beroep tegen dit
besluit aan te tekenen bij de rechtbank.

Uitvocring/evaluatic

Niet van toepassing.

Comm unicatie/ pa rtici patie

Overleg gevoerd met
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