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Onderwerp
Bezwaarschrift inzake Korenaar in Laarveld

Voorstel
1. de bezwaren ontvankelijk te verklaren;
2. de bezwaren ongegrond te verklaren en
3, het bestreden besluit met verbetering van de motivering in stand te laten

Inleiding
Op 77 augustus 2018 is een pro forma bezwaarschrift en op 20 september 2018 zijn de
bezwaargronden ontvangen. Het bezwaarschrift richt zich tegen een omgevingsvergunning
verleend voor 5levensloopbestendige 1-laagse woningen aan de Korenaar L4,76, 16a, 18

en 18a in Weert (Laarveld.

Beoogd effect/doel
Het afhandelen van het bezwaarschrift.

Argumenten
1.1 De bezwaargronden zijn tijdig ingediend.
Het bestreden besluit is op 9 juli 2018 aan de aanvragerverzonden. De laatste dag van de
bezwaartermijn is: 20 augustus 2018. Op 17 augustus 2018 is een pro forma
bezwaarschrift ontvangen. Er is tot uiterlijk 21 september 2018 gegeven om de
bezwaargronden in te dienen. Op 20 september 20IB zijn de bezwaargronden ontvangen.

1.2 Reclamant is belanghebbende.
Reclamant is bewoner en eigenaar van de woning aan de Korenaar 12 in Weert. Vanuit
zijn woning heeft hij zicht op de nabij gelegen percelen waarop de 5 levensloopbestendige
1-laagse woningen worden gerealiseerd. Gelet hierop heeft hij een rechtstreeks en
persoonlijk belang bij de beslissing op het bezwaarschrift.

2.1 De binnenplanse afwijking is terecht verleend.
Het project voldoet aan de bestemming'Wonen' van het geldende bestemmingsplan
"Laarveld 2016 fase I en2" met uitzondering van artikel 5.2.2, sub a van het geldende
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bestemmingsplan. De geconstateerde overschrijdingen van de bouwvlakken zijn niet in
strijd met een goede ruimtelijke ordening. Er is voldaan aan de voorwaarden van de
binnenplanse afwijking van artikel 5.4.3 van het geldende bestemmingsplan. Tevens is
sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Gelet hierop is de binnenplanse
afwijking terecht verleend.

2.2 Het project voldoet aan het beeldkwaliteitplan.
De supervisor heeft geconcludeerd dat het project voldoet aan de beoordelingscriteria uit
het beeldkwaliteitplan en dat de afwijkingen stedenbouwkundig aanvaardbaar zijn.
Reclamant uit kritiek op het advies van de supervisor maar overlegt zelf geen deskundig
tegenadvies. Er geen aanleiding voor het oordeel dat het advies van de supervisor
zodanige gebreken vertoont dat dit advies niet gevolgd kan worden.

2.3 Er zijn geen weigeringsgronden.
Het bestemmingsplan staat ter plaatse 5 woningen toe. De afwijking van het
bestemmingsplan ziet op geringe overschrijdingen van de aangegeven bouwvlakken. Voor
het overige biedt het bestemmingsplan het project een rechtstreekse bouwtitel. Het
beoordelingskader van de omgevingsvergunning gaat uit van een limitatief-imperatief
stelsel. Nu niet is gebleken dat de weigeringsgronden als bedoeld in artikel 2.10, eerste lid
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aan de orde zijn, is de gevraagde
omgevingsvergu n n ing terecht verleend.

3.1 Het bestreden besluit is onvoldoende gemotiveerd.
Als motivering voor de verleende binnenplanse afwijking is in het bestreden besluit
aangegeven dat'er geen redenen zijn waarom de omgevingsvergunning voor
bovengenoemde afwijkingen van het bestemmingsplan niet verleend zou kunnen worden'
Daarbij is niet ingegaan op de beoordeling van de voorwaarden van de binnenplanse
afwijking. Gelet hierop is aanleiding om het bestreden besluit aan te vullen met de in
beslissing op bezwaar gegeven motivering.

Kanttekeningen cn risico's
Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Tegen de beslissing op bezwaar kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na verzending
van de beschikking beroep instellen bij de Rechtbank Limburg en de Voorzieningenrechter
verzoeken een voorlopige voorziening te treffen,

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing.

Com m u n icatie/ participatie
Niet van toepassing.

Overleg gevoerd met
Intern:
Diverse disciplines binnen sector Ruimte (bouwen, riool en verkeer)

Extern:
Niet van toepassing

Bijlagen:
Beslissingen op bezwaar voor reclamant en vergunninghouder.
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