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Onderwerp
Beslissing op bezwaar inzake verleende omgevingsvergunning Zoomweg 43 in Weert.

Voorstel
1. het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
2. het bezwaarschrift gegrond te verklaren voor zover het is gericht tegen het oordeel dat
voldaan is aan de definitie van'plattelandskamer'in het bestemmingsplan;
3. het bezwaarschrift voor het overige ongegrond te verklaren;
4' het bestreden besluit te herroepen wegens de verkeerde wettelijke grondslag;
5' na toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure een nieuw besluitte nemen.

Inleiding
Bij besluit van 20 december 2OI7 is een omgevingsvergunning verleend voor het
gebruiken van een deel van de garage als plattelandskamer aan de Zoomweg 43 in Weert
Hieftegen is een bezwaarschrift ingediend.

Beoogd effect/doel
Het afhandelen van het bezwaarschrift

Argumenten
1.1 Het bezwaarschrift is tijdig ingediend.
Het bestreden besluit is op 20 december 2OI7 aan de aanvragerverzonden. Gelet hierop
is de bezwaartermijn verstreken op: 31 januari 2018. Het bezwaarschrift is op 30 januari
2018 ontvangen en is daarmee tijdig ingediend.

1.2 Reclamanten zijn belanghebbenden.
De maatschap van reclamanten is gevestigd aan de Zoomweg 32a in Weert. Reclamanten
wonen aan de Zoomweg 32 in Weet. Vanuit hun percelen hebben zij zicht op het perceel
waarop de garage is gelegen. Gelet hierop hebben zij een rechtstreeks en persoonlijk
belang bij het bestreden besluit.

1.3 Het bezwaarschrift voldoet aan a¡tikel 6:5 van de Atgemene wet bestuursrecht.
De brief is voorzien van de naam en het adres van de indieners, de dagtekening, een
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omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het
bezwaar

2.1 Er is geen sprake van (voormalige) agrarische of cultuurhistorische bebouwing.

De omgevingsvergunning is met toepassing van een binnenplanse afwijking verleend. Een

van de voorwaarden is dat het dient te gaan om een 'plattelandskamer' als bedoeld in het
geldende bestemmingsplan "Buitengebied 2011". Dit houdt in dat het onder andere dient te
gaan om een (deel van een voormalig) agrarisch of cultuurhistorisch gebouw. De garage

voldoet hier niet aan.

3.1 Het bedrijf van reclamanten wordt niet onevenredig in zijn belangen geschaad.

Uit een berekening met het verspreidingsmodel V-stacks vergunning blijkt dat de geurnorm

ter plaatse van de plattelandskamer niet wordt overschreden. Daarnaast mag de afstand

van de buitenzijde van een dierenverblijf en een geurgevoelig object ten minste 25 meter

be¿ragen. De afstand tussen het dichtstbijzijnde dierenverblijf van reclamanten en de

plattelandskamer bedraagt circa 100 meter.

3.2 Handhavingsaspecten ziin niet aan de orde,
In de bezwaarproceclure staat rle voor de plattelandskamer verleende omgevingsverqunning
ter beoordeling. Op de handhavingsaspecten (vermeende illegale bewoning en de

vermeende illegale aanleg van parkeerplaatsen) wordt een apart besluit genomen.

4.1 Er is niet voldaan aan de voorwaarden van de binnenplanse afwiiking.
De garage voldoet niet aan de definitie van'plattelandskamer'in het bestemmingsplan'
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grondslag toegepast.

5.1 Aan het gebrek in de voorbereidingsprocedure kan niet voorbii worden gegaan.

Het ten onrechte volgen van de reguliere procedure is een schending van een

vormvoorschrift. Gebleken is dat vergunningverlening slechts met toepassing van de

uitgebreide procedure kan plaats vinden. Er dient een nieuw besluit op de aanvraag te
worden genomen.

Kanttckeningcn en risico's
Niet van toepassing.

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

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing.

Com mu n icatie/ particiPatie
Niet van toepassing

Overleg gevoerd met
Intern: G. Vosdellcn (jurist, afdcling VTH) en M. Arts (beleidsadviseur, afdeling R&E)

Extern: niet van toePassing.

Bijlagen:
Beschikking en begeleidende brief voor reclamanten en derde-belanghebbende
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