
GEMEENTE I/tIEERT

OMG EVINGSVERGUN NING ( UITG EBREIDE PROCEDU RE)

Burgemeester en wethouders van Weert hebben op 16 oktober 2OI7 een aanvraag om
een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) ontvangen van:

Stichting Ark
Molenveldlaan 43
6523 RJ Nijmegen

De aanvraag is ingediend voor het gebruiken van de gronden voor natuurontwikkeling
gelegen aan:

Roekes, kadastraal bekend gemeente Weert, sectie AB, nummer 130;
Zigzagweg, kadastraal bekend gemeente Weert, sectie AC, nummers 135 en 867;
Dupesweg, kadastraal bekend gemeente Weert, sectie AC, nummers 246 en 223;
Wallenweg, kadastraal bekend gemeente Weert, sectie I, nummer 1253.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer: 2OL7/O66I/OG/

Besluit
Gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besluiten wij de
omgevingsvergunning met planidentificatienummer NL.IMRO.09BB.PBCZW2O17-ON01 te
verlenen.

De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteit:
1. het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan

Aan dit besluit liggen de volgende overwegingen ten grondslag.

Aanvraag en toetsing
Op 16 oktober 2017 is van de Stichting Ark, Molenveldlaan 43,6523 RJ Nijmegen een

aanvraag om omgevingsvergunning ingekomen, geregistreerd onder nummer
2076/0661/OG.

De aanvraag valt onder paragraaf 3.3 "uitgebreide voorbereidingsprocedure" van de in de

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) aangegeven gevallen waarvoor een

omgevingsvergunning dient te worden aangevraagd.

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7 van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag is beoordeeld voor het
gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het geldende bestemmingsplan aan

artikel 2.7,lid 1, onder c en artikel 2.10 van de Wabo.



Omdat op onderdelen sprake is van strijd met het bestemmingsplan kan slechts

vergunning worden verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a onder 3o

Wabo. Hierop is de'uitgebreide voorbereidingsprocedure'van artikel 3.10 Wet algemene

bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van toepassing.

Overwegingen
De volgende inhoudelijke overwegingen liggen aan het besluit ten grondslag:

Het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan.

Gebleken is dat het plan in strijd is met het bestemmingsplan'Buitengebied 2OI7',
vastgesteld op 26 juni 2013 en in werking getreden op 16 augustus 2013, omdat een

volledige natuurontwikkeling op deze locatie niet past in het bestemmingsplan.

Omdat deze ontwikkeling recht doet aan de provinciale visie (POL 2OI4), Structuurvisie
Weert 2025 en de Natuur- en landschapsvisie 2016 vinden wij het planvoornemen niet in

strijd met een goede ruimtelijke ordening. Gelet op voorafgaande afwegingen zijn wij
bereid om de omgevingsvergunning met genoemde afwijking te verlenen.

Gezien het vorenstaande zijn wij voornemens om ten behoeve van dit plan ten behoeve

van natuurontwikkeling op de hiervoor nader aangeduide percelen een

omgevingsvergunning te verlenen met toepassing van artikel 2,12, eerste lid, onder a

onder 30 Wabo.

Voorts is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling

omgevingsrecht. Gebleken is dat de aanvraag voldoet en daarom verlenen wij de

gevraagrle omgevi ngsvergunning.

Met aanvrager is vóór het verlenen van deze omgevingsvergunning een

planschadeovereenkomst gesloten. De realisatie van het project is verder voor rekening

van aanvrager, waarmee het project economisch uitvoerbaar wordt geacht.

Gevolgde procedure
Wij hebben op 30 mei 2018 bekend gemaakt dat met ingang van 31 mei 2018 gedurende

zes weken, dat wil zeggen tot en met 11juli 2018, bij de informatie- en servicebalie in het

stadhuis, Wilhelminasingel 101 te Weert, ter inzage ligt de ontwerp omgevingsvergunning
'Natuurcompensatie CZW', Weert met bijbehorende planstukken en dat gedurende dit
tijdvak eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar kan maken bij burgemeester

en wethouders van Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weert. Het plan is digitaal raadpleegbaar

via de websites www,weert.nl/omgevinqsvergunninoen en www.ruimtelijkeplannen.nl. Het

identificatienummer van het plan is NL.IMRO.09BB.PBCZW2O17-ON01. De kennisgeving is



gepubliceerd in het huis-aan-huis blad 'Vialimburg', in het Gemeenteblad en in de
Staatscourant.

Verder is de kennisgeving verzonden naar de betrokken overheidsinstanties zoals
genoemd in artikel 6.12 en 6.13 Bor.

Zienswijzen
Gedurende deze periode zijn wel/geen zienswijzen ingediend

Weert,

Namens burgemeester en wethouders,

nr.: 2OL6/066UOG/

Margot van de Broeke
hoofd a.i. afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving


