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Beste meneer en mevrouw Schram-De Werdt,

Bij brief d.d. 30 januari 2018 heeft u een bezwaarschrift ingediend. In deze brief leest u de
beslissing op bezwaar.

Bestreden besluit
Het bezwaarschrift is gericht tegen het besluit van 20 december 2017 waarbij aan de heer
H.i.W.M. van de Loo een omgevingsvergunning is verleend voor het gebruiken van een
deel van de garage als plattelandskamer aan de Zoomweg 43 in Weert.

Beslissing op bezwaar
In onze vergadering van 22 mei 2018 hebben wij besloten:

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
bestemm ingspla n;

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 besluit te

nemen.
Voor de nadere motivering verwijzen wij u naar bijgevoegd besluit.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u beroep instellen bij de Rechtbank Limburg
Dat kan met een brief of digitaal:
- met een brief:

Stuur uw beroepschrift naar:
Rechtbank Limburg
Sector Bestuursrecht
Postbus 950
6040 AZ ROERMOND

- digitaal:
Via http : //lo ket. rechts pra a k. n l/bestu u rs recht
Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden
vindt u op deze website.

Wilhelminasingel 101
Correspondent¡e: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nt
Websi te : www.weert.nl - Twitter: www.twi tter.com/gemeenteweert



Zorgtu ervoordat u het beroepschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat de rechtbank uw beroepschrift niet meer kan behandelen.
Schrijf in uw beroepschrift in elk geval:

- uw naam/ adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het beroepschrift tegen gericht is (stuur een

kopie van het besluit mee);
- de reden waarom u beroeP instelt.

Spoed
Is uw beroep zo spoedeisend dat u de behandeling van uw beroepschrift niet kunt
afwachten? Dan kunt u bij de Voorzieningenrechtervan de Rechtbank Limburg een
voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een voorlopige beslissing om een handeling uit te
stellen of juist doorte laten gaan. Een voorlopige voorziening kunt u met een brief of
digitaal aanvragen:
- met een brief:

Stuur uw verzoekschrift naar:
De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg
Sector Bestuursrecht
Postbus 950
6040 AZ ROERMOND

- digitaal:
Via http ://loket. rechtspraa k. n l/bestu u rsrecht
Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden
vindt u op deze website.

Vragen?
Heþt u vragen over cjeze brief? Neemt u cian contact op rrret, Saicia Cir¿iil va¡r,je afdeiing
Vergunningen, Toezicht en Handhaving via (0495) 575 239 of e-mail s.chalh@weert.nl.

Met vriendelijke g roet,
burgemeester en wethouders,

G. mans
secreta ris

Bijlage(n) - besluit;
- verslag hoorzitting

n A.A.



GEMEENTE vVEERT

Beslissing op bezwaar inzake omgevingsvergunning verleend voor het gebruiken
van een deel van de garage als plattelandskamer aan de Zoomweg 43 in Weert.

Bestreden besluit
Bij besluit van 20 december 2Ot7 is aan de heer H.J.W.M. van
omgevingsvergunning verleend voor het gebruiken van een deel van
plattelandskamer aan de Zoomweg 43 in Weert.

de Loo een
de garage als

Bezwaarschrift
Tegen de omgevingsvergunning van 20 december 2017 heeft Maatschap Schram-De
Werdt en familie J. Schram, Zoomweg 32-32a in Weert, bij brief d.d. 30 januari 2018
(ingekomen per faxbericht op 30 januari 2018 en per aangetekende post op 31 januari
2018) bezwaar gemaakt. In het bezwaarschrift staat het volgende:

1. welke consequenties heeft deze vergunning voor hun agrarisch bedrijf?
2' De vergunning is verleend met een gebrek aan zorgvuldigheid. Er is niet

gemotiveerd waarom deze garage een plattelandskamer moet worden. Er is geen
overeenkomst met de definitie van een plattelandskamer zoals omschreven in het
bestemmingsplan "Buitengebied 20IL".

3. Ze wensen geen woonfunctie binnen 50 meter van hun bouwblok. Dit is in strijd
met het huidige bestemmingsplan.

4' Op 19 maart 2002 heeft de heer Van de Loo een vergunning verleend gekregen
voor het bouwen van deze garage. Vervolgens heeft hij een vergunning gekregen
voor het tijdelijk bewonen van deze garage gedurende de verbouwing van zijn
woning. Zoals bekend, wordt deze woning al die tijd al gebruikt voor het geven
van onderdak aan diverse personen. De gemeente is diverse malen aangeschreven
om te handhaven tegen deze illegale bewoning, maar wenst niet te handhaven.

Daarnaast hebben reclamanten op 24, 25 en 26 maart 2018 drie e-mails met diverse
bijlagen gestuurd.

Op 24 maart 2018 sturen reclamanten een e-mail. Daarbij voegen zij 3 stukken behorende
bij het bestreden besluit toe: de beschikking, het aanvraagformulier en een toelichting. In
de e-mail d.d.24 maart 2018 geven ze aan dat deze stukken geen onderbouwing bevatten
en dat hun bezwaar hiertegen is gericht.

Op 25 maart 2018 sturen reclamanten een e-mail. Daarbij voegen zij L2 stukken toe:
situatietekeningen, uitdraai overzicht dossiers, gespreksnotities, e-mails, een deel uit een
akte van levering. In de e-mail d.d. 25 maart 2018 geven ze het volgende aan:- De garage is niet gebouwd op de locatie zoals is vergund.

- Er is geen toetsing geweest omtrent hun varkensbedrijf. Hun woning hoort
getoetst te worden aan hun milieuvergunning. Een tweede woonbestemming is
conform het bestemmingsplan niet toegestaan en is een belemmering voor hun
varkenshouderij. Welke consequenties heeft de plattelandskamer voor hun
milieuvergunning? De vergunning ziet op permanente bewoning. Alle
voorzieningen hiervoor zijn aanwezig.

- De garage is al lange tijd in gebruik voor woondoeleinden en zou nooit als garage
zijn gebruikt. Al 15 jaar wordt de garage verhuurd als woning. Hiertegen hebben
zij diverse handhavingsverzoeken ingediend en gesprekken met burgemeesters
gevoerd om hieraan een einde te maken maar men weigert te handhaven.- Het past niet binnen de definitie van plattelandskamer in het bestemmingsplan.- De vergunning is een manier om de illegale situatie te legaliseren om vervolgens
een volledige woning binnen de milieuzone van hun varkensbedrijf op te richten.- Momenteel wordt de garage al meer dan 4 maanden gedurende 7 dagen per week
verhuurd aan personen die elders een woning aan het bouwen zijn. Dit is geen
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recreatieve functie, net zo min als de buitenlandse werknemers die daar in het
verlcdcn in de garage en diverse caravans hebben gewoond.

- Op het naastgelegen perceel met de bestemming 'Bos'worden 2 parkeerplaatsen
aangelegd. Op 24 en 25 maart 2018 is de heer Van de Loo parkeerplaatsen en
verhardingen aan het leggen in het bosperceel. Dit is tegen alle regels in. De 2
parkeerplaatsen tegen de gårage aan zijn er altijd al gcwccst (zic de
stroomaansluiting voor de caravan van de heer Van de Loo voor bewoning van
werknemers). De garage ligt gedeeltelijk over het perceel waarop de inrit is
gelegen en die is destijds volledig verhard met puin. In een bos horen geen
parkeerplaatsen thuis. In voorgaande jaren heeft hij daar bomen gekapt met de
mededeling uit te dunnen maar in werkelijkheid is het om verhardingen aan te
brengen. De gekapte bomen dienen te worden herplant, want het valt onder de
Boswet.

- Verzocht wordt om de vergunning niet te verlenen en over te gaan tot handhaving
van de illegale situatie van de bewoning van de garage en het verwijderen van de
parkeerplaatsen in het bosperceel zodat daar geen caravans meer gestald worden
en de garage ook niet meer bewoond wordt'

Bij e-mail d.d.26 maart 2018 geven reclamanten aan dat zii niet bij de hoorzitting
aanwezig zullen zijn. De inhoud van de toegezonden stukken moet voldoende zijn om tot
een eerlijke beoordeling te komen en tot handhaving van de reeds 15 jaar durende illegale
bewoning. Tevens willen reclamanten verzoeken om per direct handhavend op te treden
tegen de werkzaamheden welke momenteel in het bosperceel (voormalige stortplaats)
worden uitgevoerd. Het zand uit dlt bos wordt gestort langs de Zootrtweg op
gemeentegrond.

Ontvankelijkheid van het bezwaarschrift
Hieronder beoordeelt het collcac of het bezwaarschrift voldoet aan de wettelijke vereisten
die gelden voor de ontvankelijkheid van een bezwaarschrift.

Het bestreden besluit is op 20 december 2OI7 aan de aanvrager verzonden. Hiervan heeft
op 3 januari 2018 publicatie plaats gevonden op de website www.overheid.nl. De

verzenddatum van het bestreden besluit is genoemd in de publicatie zodat (derde-)
belanghebbenden daarvan kennis kunnen nemen. Gelet op de verzenddatum van het
bestreden besluit aan de aanvrager is de laatste dag van de bezwaartermijn verstreken
op: 31 januari 2018. Het bezwaarschrift is per faxbericht op 30 januari 2018 en per

aangetekende post op 3l januari 2018 ingekomen en is daarmee tijdig ingediend.

Het bezwaarschrift is ingediend door Maatschap Schram-De Werdt en famiiie J. Schram en
ondertekend door l. Schram en Th. Schram-De Werdt. Maatschap Schram-De Werdt is
gevestigd aan de Zoomweg 32a in Weert. Reclamanten maken deel uit van de maatschap
en wonen aan de Zoomweg 32 in Weert. Vanuit hun percelen hebben zij zicht op het
perceet waarop de garage is gelegen. Gelet hierop hebben reclamanten een rechtstreeks
en persoonlijk belang bij het bestreden besluit. Zij kunnen als belanghebbenden in de zin
van artikel 1:2, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) worden aangemerkt.

Verder voldoet het bezwaarschrift aan artikel 6:5 van de Awb. De brief is voorzien van de
naam en het adres van de indieners, de dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar'

Gebleken is dat het bezwaarschrift voldoet aan de wettelijke vereisten voor de

ontvankelijkheid. Gelet hierop verklaart het college het bezwaarschrift ontvankelijk en
gaat over tot de inhoudelijke beoordeling van het bezwaarschrift.

Hoorzitting
Op 26 maart 2018 heeft de hoorzitting plaats gevonden. Van de hoorzitting is een verslag
gemaakt. Het verslag van de hoorzitting maakt deel uit van de overwegingen van dit
besluit.
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Behandeling van het bezwaarschrift
Op grondslag van het ontvankelijke bezwaarschrift
bestreden besluit.

heroverweegt het college het

Het wettelijk kader luidt, voor zover relevant, als volgt.

Artikel 6:22 van de Awb bepaalt dat een besluit waartegen bezwaar is gemaakt of beroep
is ingesteld, ondanks, schending van een geschreven of ongeschreven rechtsregel of
algemeen rechtsbeginsel, door het orgaan dat op het bezwaar of beroep beslist in stand
kan worden gelaten indien aannemelijk is dat de belanghebbenden daardoor niet zijn
benadeeld.

Artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
bepaalt dat het verboden is zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor
zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit het gebruiken van gronden of bouwwerken in
strijd met een bestemmingsplan.

Artikel 2.12, eerste lid, onder a van de Wabo bepaalt dat voor zover de aanvraag
betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de
Wabo, de omgevingsvergunning, slechts wordt verleend indien de activiteit niet in strijd is
met een goede ruimtelijke ordening en indien de activiteit in strijd is met het
bestemmingsplan:
10 met toepassing van de in het bestemmingsplan opgenomen regels inzake afwijking;
20 in de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen of
3o in overige gevallen, indien de motivering van het besluit een goede ruimtelijke
onderbouwing bevat.

Artikel 3.10, eerste lid, onder a van de Wabo bepaalt dat afdeling 3.4 van de Awb van
toepassing is op de voorbereiding van de beschikking op de aanvraag om
omgevingsvergunning, indien de aanvraag geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op een
activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, voor zover er strijd is met het
bestemmingsplan of een beheersverordening en slechts vergunning kan worden verleend
met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o van de Wabo.

Artikel 3.12, vijfde lid van de Wabo bepaalt dat bij de toepassing van de uitgebreide
procedure eenieder zienswijzen bij het bevoegd gezag naar voren kan brengen.

Het planologisch regime luidt, voor zover relevant, als volgt.

De garage valt binnen de bestemming 'Wonen' met de aanduiding 'bijgebouwen'van het
geldende bestemmingsplan "Buitengebied 2011'.

Artikel 1.10 van de planregels verstaat onder agrarisch: het (bedrijfsmatig) telen van
gewassen en/of het houden van dieren.

Artikel 1.51 van de planregels verstaat onder cultuurhistorisch: de aan een bouwwerk of
gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan en door het
gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis van dat bouwwerk of gebied heeft
gemaakt.

Artikel L.I4t van de planregels verstaat onder plattelandskamer: een (deel
van)(voormalig) agrarisch gebouw of cultuurhistorisch pand, kleiner dan 50 m2 (per
plattelandskamer), dat blijvend is bestemd voor tijdelijk recreatief nachtverblijf, waarbij
wordt overnacht in onzelfstandige eenheden, waarnaast keuken en/of sanitair zijn
ondergebracht, al dan niet in combinatie met een dagverblijf.

Artikel 27.L.7, sub a van de planregels bepaalt dat de voor'Wonen'aangewezen gronden
bestemd zijn voor wonen met de daarbij behorende tuinen en erven.
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Artikel 27.5.I, sub b van planregels bepaalt dat onder gebruiken in strijd met het
bestemmingsplan in ieder geval wordt verstaan het gebruik enlof het laten gebruiken van
gronden en bouwwerken voor en/of als: het gebruik van bebouwing als bed and breakfast,
plattela ndsa ppaft ementen, plattela ndskamers en/of trekkersh utten'

Artlkel 27.6.I van de plarrregels bepaalt dat het bevoegd gezag met een
omgevingsvergunning kan afwijken van artikel27.5.t, sub b ten behoeve van het gebruik
als bed and breakfast, plattelandsappartementen en/of plattelandskamers en/of
trekkershutten gelegen binnen de bestaande bebouwing(smogelijkheden) met een totale
oppervlakte van niet meer dan 300 mz. In totaal zijn niet meer dan 10 slaapplaatsen in de

vorm van plattelandsappartementen en/of plattelandskamers en/of trekkershutten
toegestaan en maximaal 4 slaapplaatsen in de vorm van bed and breakfast, met dien
verstande dat er binnen dit bestemmingsplan 90 slaapplaatsen ten behoeve van dit
gebruik zijn toegestaan.

De overwegingen luiden als volgt.

Bezwaarorond 1

Een afwijking van het bestemmingsplan mag op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a

van cle Wabo niet in strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening zoals bijvoorbeeld met
milieu eisen. Dit houdt onder andere in dat de activiteit er niet toe mag leiden dat
omliggende veehouderijen onevenredig in hun belangen worden geschaad'

Naar aanleiding van het bezwaarschrift is gekeken naar de geurbelasting van het agrarlsch
bedrijf van reclamanten ten opzichte van de plattelandskamer. Uitgangspunt daarbij is dat
de veehouderii al een bestaande belemmering heeft in de vorm van de bestaande woning
aan de Zoomweg 43. Deze woning bevindt zich op een kortere afstand van de veehouderij
dan de plattelandskamer. Uit een berekening met het verspreidingsmodel V-stacks
vergunning blijkt dat de geurnorm ter plaatse van de plattelandskamer niet wordt
overschreden. Op grond van artikel 5, eerste lid, onder b van de Wet geurhinder en
veehouderij mag de afstand van de buitenzijde van een dierenverblijf en een geurgevoelig
object ten minste 25 meter bedragen. De afstand tussen het dichtstbijzijnde dierenverblijf
van reclamanten en de plattelandskamer bedraagt circa 100 meter. Geconcludeerd kan
worden dat er is voldaan aan de geurnorm en de afstandseis die van toepassing zijn op
veehouderijen ten opzichte van geurgevoelige functies. Gelet hierop is het college van
oordeel dat het agrarisch bedrijf van reclamanten niet onevenredig in zijn belangen wordt
geschaad. Het college verklaart bezwaargrond 1 ongegrond.

Bezwaar 2
Het bestreden besluit ziet op een omgevingsvergunning die op grond van artikel 2.12,
eerste lid, onder a, sub 1 van de Wabo is verleend voor een binnenplanse afwijking van
het bestemmingsplan ten behoeve van een plattelandskamer. Het betreft het deels
wijzigen van de indeling van een garage tot een plattelandskamer. De garage ligt deels op
perceel AE 15 en deels op perceel AE7O7 aan de Zoomweg 43 in Weert.

Met toepassing van artikel 27.6.L van het geldende bestemmingsplan "Buitengebied 2017"
is van artikel 27.5.1, sub b afgeweken. Deze afwijkingsregel bevat de volgende
voorwaarden:

1. Het dient te gaan om een plattelandskamer als bedoeld in artikel 1.141 van het
geldende bestemmingsPlan.

2. De plattelandskamer ligt binnen de bestaande bebouwing(smogelijkheden).
3. De totale oppervlakte mag niet meer bedragen dan 300 m2'
4. Per woning zijn niet meer dan 10 slaapplaatsen per plattelandskamer toegestaan.
5. Binnen dit bestemmingsplan zijn maximaal 90 slaapplaatsen ten behoeve van een

gebruik als bed and breakfast, plattelandsappartementen, plattelandskamers en
trekkershutten toegestaan.

Ten aanzien van de voorwaarden van de binnenplanse afwijkingsregel is het college het
volgende van oordeel :
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1. Aan deze voorwaarde is niet voldaan. De plattelandskamer wordt gerealiseerd
binnen de garage. De garage is niet gebouwd en vergund voor het (bedrijfsmatig)
telen van gewassen en/of het houden van dieren (artikel 1.10 van de planregels).
Van een (voormalig) agrarisch gebouw is naar het oordeel van het college geen
sprake. Van een cultuurhistorisch pand als bedoeld in artikel 1.51 van de
planregels is evenmin sprake. Hieruit volgt dat er geen sprake is van een
plattelandskamer als bedoeld in artikel 1.141 van de planregels.

2. Aan deze voorwaarde is voldaan. De toilet, badkamer, zit-, slaap- en ontbijtruimte
voor de plattelandskamer worden binnen een bestaand bijgebouw (garage)
gerealiseerd.

3. Aan deze voorwaarde is voldaan. De totale oppervlakte van de plattelandskamer
bedraagt circa 30 m2.

4. Aan deze voorwaarde is voldaan. De plattelandskamer voorziet in twee
slaapplaatsen.

5. Aan deze voorwaarde is voldaan. Het aantal vergunde slaapplaatsen ten behoeve
van een gebruik als bed and breakfast, plattelandsappartementen,
plattelandskamers en trekkershutten bedraagt momenteel: 40.

Uit het voorafgaande volgt dat aan alle voorwaarden van de binnenplanse afwijkingsregel
is voldaan met uitzondering van de definitiebepaling zoals opgenomen in artikel 1.141 van
de planregels. Deze definitiebepaling gaat er vanuit dat een plattelandskamer alleen kan
worden gerealiseerd in (een deel van) cultuurhistorische of (een deel van) (voormalige)
agrarische bebouwing. Hieraan is niet voldaan, omdat de garage niet kan worden
aangemerkt als (voormalige) agrarische of cultuurhistorische bebouwing. Gelet hierop had
de omgevingsvergunning niet op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1o van
de Wabo verleend mogen worden. De kruimelgevallenregeling van artikel 4 van bijlage II
van het Besluit omgevingsrecht biedt ook geen mogelijkheden. Dit betekent dat slechts
vergunning kan worden verleend met toepassing van artikel 2.72, eerste lid, onder a,
onder 30 van de Wabo. Hiervoor had de beslissing op de aanvraag met de uitgebreide
voorbereidingsprocedure moeten worden voorbereid. Het ten onrechte volgen van de
reguliere procedure is een schending van een vormvoorschrift. Gelet op artikel 6:22 van
de Awb kan het bestreden besluit in stand worden gelaten, ind¡en aannemelijk is dat de
belanghebbenden daardoor niet zijn benadeeld. Eenieder moet in de uitgebreide procedure
als belanghebbende in de zin van artikel 6:22 van de Awb worden aangemerkt. Echter,
niet is gebleken dat eenieder in de gelegenheid is gesteld zich over het bestreden besluit
uit te laten. Met de publicatie van het bestreden besluit zijn slechts degenen die als
belanghebbende bezwaar hadden kunnen maken daartoe in de gelegenheid gesteld. Uit
jurisprudentie blijkt dat er dan niet aan dit gebrek voorbij kan worden gegaan (zie
bijvoorbeeld Rechtbank Amsterdam 15 augustus 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:5847). Het
college is dan ook van oordeel dat het bestreden besluit op de verkeerde wettelijke
grondslag berust en dient te worden herroepen. Vanwege de herroeping van het bestreden
besluit dient er na de toepassing van de uitgebreide procedure een nieuw besluit op de
aanvraag te worden genomen. Het college verklaart bezwaargrond 2 gegrond.

Bezwaarqrond 3
De plattelandskamer bevindt zich op een afstand van meer dan 50 meter van het
bouwvlak van het geldende bestemmingsplan "Buitengebied 21tt'. Bovendien is voldaan
aan de volgens de Wet geurhinder en veehouderij aan te houden minimumafstand tussen
de plattelandskamer en het dichtstbijzijnde dierenverblijf van reclamanten. Het college
verklaart bezwaargrond 3 ongegrond.

Bezwaargrond 4
Of er wel of geen illegale bewoning in de garage plaats vindt, betreft een
handhavingsaspect. Dat kan in deze procedure, waarin enkel de voor de plattelandskamer
verleende omgevingsvergunning ter beoordeling voorligt, niet aan de orde komen. Het
college verklaart bezwaargrond 4 ongegrond.

Tot slot hebben reclamanten tijdens de bezwaarprocedure op 24,25 en 26 maart 2018 e-
mail gestuurd. Voor zover deze e-mails betrekking hebben op het verzoek om handhavend
op te treden tegen de vermeende illegale bewoning van de garage en de vermeende

Pagina 5 van 6



illegale aanleg van de twee parkeerplaatsen bij de garage, wordt hierop een apart besluit
genomen. Hierover worden reclamanten en de heer H.l.W.M. van de Loo apart bericht.
Voor het overige wordt ten aanzien van deze e-mails verwezen naar de voorafgaande
overwegingen.

Beslissing op bezwaar
Burgemeester en wethouders beslissen, gelet op de voorafgaande overwegingen, om :

1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
2. Het bezwaarschrift gegrond te verklaren voor zover het is gericht tegen het

oordeel dat is voldaan 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 besluit te

nemen.

Burgemeester en wethouders 2 2 ì{Et 20t8

G. nkman n5
secretaris

L,
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GEMEENTE vvEERT

Verslag van de hoorzitting van 26 maart 2O18 over het bezwaarschrift ingediend
tegen de bij besluit van 2O december 2OL7 verleende omgevingsvergunning voor
het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het gebruiken van een
deel van de garage voor een plattelandskamer aan de Zoomweg 43 in Weert.

Aanwezig:
Namens het colleqe van burqemeester en wethouders:
De heer H. Creemers (juridisch beleidsadviseur afdeling Ruimte & Economie)

Namens afdeling Vergunninqen, Toezicht en Handhavinq
Mevrouw S. Chalh (jurist)
Mevrouw N. Konings (vergunníngverlener)

Vergunninghouder:
De heer H.J.W.M. van de Loo

Afwezig:
Reclamanten:
Familie l. Schram en Maatschap Schram-de Werdt

Opening van de zitting.
De heer Creemers geeft aan dat reclamanten zich op 26 maart 2018 omstreeks 11:45 uur
per e-mail voor de hoorzitting hebben afgemeld. Daarnaast hebben reclamanten op 24 en
25 maart 2018 twee e-mails gestuurd. De drie e-mails zijn op 26 maart 2018 omstreeks
12:30 uur naar de heer Van de Loo verzonden.

[Mevrouw Chalh overhandigt de heer Van de Loo afschriften van de genoemde e-mails
d.d.24,25 en 26 maart 2018.1

Verder deelt de heer Creemers mee dat hij door het college is gemachtigd om
belanghebbenden te horen over bezwaarschriften. Hij stelt mevrouw Chalh en mevrouw
Konings voor en geeft de procedure weer. Hij geeft de heer Van de Loo gelegenheid om
een toelichting te geven.

Toelichting.
De heer Van de Loo leest een pleitnota voor. [De pleitnota wordt als hier woordelijk en
ingelast aangemerkt en is als bijlage bij dit verslag gevoegd.l Over de genoemde e-mails
d.d. 24, 25 en 26 maart 2018 merkt hij op dat hierin wat hem betreft - voor zover hij de
genoemde e-mails goed heeft kunnen lezen -geen wezenlijk nieuwe punten worden
aangedragen. Hij heeft geen verhardingen in perceel 708 aangebracht. Het gaat om grind
op perceel 707. Naar de buitenwereld toe presenteert hij het als een bed and breakfast,
omdat de term plattelandskamer niet zo bekend is. De stroomvoorziening voor de caravan
wordt alleen gebruikt in de maanden april tot en met september. Buiten deze maanden
om staat de caravan in de winterstalling. In het bezwaarschrift wordt gesuggereerd dat de
woning en/of de garage gebruikt zou worden voor het geven van onderdak aan diverse
personen. Hierover is hem niets bekend.

Mevrouw Chalh merkt op dat de genoemde e-mails ook zien op handhavingsaspecten.

De heer Creemers stelt voor dat de heer Van de Loo zich beperkt tot de aspecten die zien
op de omgevingsvergunnng. De omgevingsvergunning heeft betrekking op het recreatief
gebruik van een deel van de garage voor een plattelandskamer met 2 slaapplaatsen.



De heer Van de Loo legt uit hoe hij tot de aanvraag is gekomen. Van de afdeling Ruimte
heeft hij het advies gekregen om specifick plattelandskamer aan te vragen en niet een
bed and breakfast, omdat dit laatste alleen binnen de bestaande woning is toegestaan.

De heer Creemers geeft aan dat beide mogelijkheden zien op een recreatieve functie. Het
verschil tussen een plattelandskamer en een bed and breakfast rs de wr¡ze waarop het
ontbijt wordt verzorgd. Volgens de definitie van een plattelandskamer in het
bestemmingsplan dient het te gaan om een deel van een agrarisch gebouw of een
cultuurhistorisch pand. In de pleitnota is ingegaan op het cultuurhistorische aspect. Hoe zit
dat?

De heer Van de Loo geeft aan dat hij over het agrarische aspect niet veel kan aangeven.
[De heer Van de Loo legt aan de hand van een tekening behorende bij de vergunning uit
wat het gebruik is van het betreffende deel van de garage.l In het betreffende deel van de
garage zit geen keuken en het is dusdanig ingericht dat het niet bedoeld is voor een long
stay. De bed and breakfast ziet alleen op de begane grond. Er is voorzien in een ruimte
waar het ontbijt kan worden genuttigd. Het gedeelte van de garage voor eigen gebruik is
afgeschermd van de bed and breakfast. Dat gedeelte is privé.

De heer Creemers geeft aan dat ook aan de orde is of de plattelandskamer gevolgen heeft
voor de agrarische bedrijfsvoering van het bedrijf van reclamanten. Dit aspect wordt in het
kader van de heroverweg¡ng in bezwaar bekeken.

De heer Van de Loo geeft aan dat de bewoning door een burger van een plattelandskamer
en/of een plattelandswoning niet veel anders wordt beoordeeld dan de bewoning van een
agrarlsche þqclrijfswonino- Tn 2O13 is clit leerstuk in het bestemmingsolan "Buitengebied
zOtL" verwerkt. Volgens hem zijn er geen belemmeringen als gevolg van het agrarisch
bouwblok. Ten aanzien van de emissiepunten dient er vanuit te worden gegaan dat het
gaat om een recreatief gebruik cn niet om een langdurige bewoning.

Mevrouw Chalh vraagt de heer Van de Loo wat hij kan aangeven over het agrarische
aspect.

De heer Van de Loo geeft dat de woning in 1933 is gesticht. Toen hij het perceel kocht
stonden er nog een kleine stal en een schuur. Beide bouwwerken werden gebruikt als
onderkomen voor dieren. Dit gebruik was in het buitengebied niet ongebruikelijk. Voor
zover bij hem bekend heeft het perceel nooit echt een agrarische bestemming gehad. Wel
is hij is van mening dat het gebouw cultuurhistorisch is.

Sluiting van de hoorzitting.
Alle aanwezigen geven aan niets meer naar voren te willen brengen. De heer Creemers
schetst de vervolgprocedure en sluit de hoorzitting.

Weert, 26 maart 2018
Saida Chalh, jurist afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
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Op 20 december hebben BurgemeestÊr en Wethouders gelet op art¡kel 2.1van de Wet
algemene-bepalingenomgevingsreeht ( Wabo}pù,s¡t¡ef,beslotert'orrtrentde op'23'oktaber.
ingediende aanvraag,voor een omgevingsvergunning als bedoeld in Wabo. De

besluitv.orrningsproeedur:Ê,,is uitgevoer-d'ov.sreenkornstþh€t bepaalde'in'¿rtlkel'3¡7'vtnde'
Wabo. De aanvraag is beoordeeld: voor het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd
mef hr¡t gplr{endp bpctcmrninqgcplan aan"arfikel.2-i, lid,I orrrler'r*vAn'dc"ìlltabg; VOOfBjS de
aanwäag getoetst aarr het besluit omgevingsrecht eñ de ministeriële regeling

omge$iagsrecl¡t.

Tegen dit besluit isdeor fvltsSchram'de.Werdt een bezrraarçchrÍftÍngediend.

EERSTE BEZWAAR:

"wJwtL&.EÈÌ.wETË.ñÌwAT tE.COr{SEqUËf{TfESZ|JN,VOOR'OfWAGRA&}S€t+E BEÐRHf'

Deze vraag is te beantwoorden door het lezen van het vigerende Bestemmingsplan

Buitengehied. geûr€€nte Wecr.t 2A.f;1.

TWEEDE BËZWAAR:

"GEBREK AAfif ZORVUTÐIGFIBÐry.

De ontheffing wordtverleend orhdat aan de geldende voorwaarden voor ontheffing
urcrdü voldaan üe,snt-lrefñng,be*.rcefr der.halve geen: tseliclrtlng:
De motivatie waarom deze garage een plattelandskamerzou moeten worden
o*tbr,eekt orndat dere'ffiot¡t/êtîeæenonde¡dee* 19;'vÐwcle¡aarnnäâg.'De.âârìvrâûgrûp:'

zich motiveert het doel.
Datergeerüßrüenko#ist:igrnet,'de,d.$fifiitie,frplattelandskarnef zûâts,de.!e.:

omschreven wordt in het bestemmingsplan ontgaetonsgeheel- De motivatie
wilarÍ!ær Ê.r gêen:orrereertltornst is'rnet de, definitic'octbrnelcf in het, bezw.aar'sahtift:

De plattelandskamerlcultuurhistorische waarde staat in het bestemrningsplan omschreven
als:

t.L4.t plattelandskamer: een (deelvan een) (voonnalig) agrarisch gebquw of
cuhuurhistoriseh pand¡. kleiner danS0m2'{penplattel*ndskamer} dat blijvendris besterfid
voor t'rjdelijk recreatief nachwerbl'rjf, waarbij wordt ovemacht in onzelfstandige eenheden,
waarnæst l¡eukeCIerîfef.sanitair:zijn onder:gebrachg *[:dan niet lr-reoffibir¡atie rnet.ee.n .

da$rerbliif

l.5l cuttuurhistorische waarde: de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde,
gekenstêrkt door llet'beeld.dat is cntstaarÌ' m: c¡o'or'het geb'ruik,dat de rnens i*de. loop.van
de geschiedenis van dat. þouwwer.leof gebied,.heeft 'ger*aakt

Weliswaar is de geschiedenis van de garage relatief kort, maar deze heeft reeds
verschiHende,hestemrningsfunøÈie*gehad {¡.îe.vierde benaraar} en is eeftaantat,rnalen.'

a

a

¡



onderwerp geweest van juridische verschillen van inzicht. Het pand heeft daarmee een
cultuurhlstorische' waar:de' gekregen.

DERFÊ BEZWSAR:

"wl! GEEN WtONFtJltlKTfF RfNt\tËN sfi vÄru ôñ7F FnltwRt f1f¿ Í'rlrr( trrt

S'TRÍJD IVÎET ITET ËESTEMMINSSPtAÑ".

ln het vigerende Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Weert 2011 wordt n¡ets gezegd
over het al dan'niet-toestaan een woonfunstie binnen 50 meter van een bouwbloli.
Daarnaast blijkt uit de definitie van een plattelandskamer dat er van een woonfunctie geen
sprake is.

VIERDE BEZWAAR:
VERGUNI\¡IF¡G VERLEMIìÛG AJÐft,r'JKE" BEWgr¡IfïG. GARAGE I[1 2O02.

Het is terecht dat Mts. Schram aan voêrt dat in 2002 aan de Fam. Van De Loo een
trergunning isverleendtothett¡jdefiik betwneh,vande,ga,ruge,.gsdurende.de.rrerbouwing ,

van het woonhuis. ln het vervolg van het bezwaarschrift is het onduidelijk of nu de wonirrg
of degaræe þedoeld wsrdt waaronderdak'verleend zou.worden aan ldiverrê per$onenf':
Echter dat er na de verbouwing gebruik gemaakt zou worden van één enþf beide gebouwen
om onde¡'dak te.vedenen',aañ''diverse' personËrirg ig. ons niet be.ftend;

TOTSLOTT

Onze conclusie' is dat'de aa¡gedragen bezweren falEn,

Weer! dd26mratt2ùllA

HJWMvan delso



GEMEENTE vvEERT

Aanoetekend
De heer H.l.W.M. van de Loo
Zoomweg 43
6006 TW WEERT

weert, 2 5 MEI 2018

Onderwerp
Ons kenmerk

beslissing op bezwaar
37627

Beste meneer Van de Loo,

Bij brief d.d. 30 januari 2018 hebben de heer en mevrouw Schram-De Werdt mede
namens de Maatschap Schram-De Werdt, Zoomweg 32-32a in Weert, een bezwaarschrift
ingediend. In deze brief leest u de beslissing op bezwaar.

Bestreden besluit
Het bezwaarschrift is gericht tegen het besluit van 20 december 2Ot7 waarbij aan u een
omgevingsvergunning is verleend voor het gebruiken van een deel van de garage als
plattelandskamer aan de Zoomweg 43 in Weert.

Beslissing op bezwaar
In onze vergadering van22 mei 2018 hebben wij besloten:

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 besluit te

nemen.
Voor de nadere motivering verwijzen wij u naar bijgevoegd besluit.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u beroep instellen bij de Rechtbank Limburg
Dat kan met een brief of digitaal:
- met een brief:

Stuur uw beroepschrift naar:
Rechtbank Limburg
Sector Bestuursrecht
Postbus 950
6040 AZ ROERMOND

- digitaa l:
Via http ://loket. rechtspraa k. n l/bestu u rsrecht
Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden
vindt u op deze website.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Websi te : www. weert.nl - Twitter: www.twi tter. com/gemeenteweert



Zorgtu ervoor dat u het beroepschrift indient binnen zes weken na de datum van deze

briei. Daarmee voorkomt u dat de rechtbank uw beroepschrift niet meer kan behandelen.
Schrijf in uw beroepschrift in elk geval:

- uw naam, adres, datum en handtekenlng;
- een omschrijving van het besluit waar het beroepschrift tegen gericht is (stuur een

kopie van het besluit mee);
- de reden waarom u beroeP instelt'

Spoed
Is uw beroep zo spoedeisend dat u de behandeling van uw beroepschrift niet kunt
afwachten? Dan kunt u bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg een

voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een voorlopige beslissing om een handeling uit te
stellen of ¡uist door te laten gaan. Een voorlopige voorziening kunt u met een brief of
digitaal aanvragen:
- met een brief:

Strrrrr uw verzoekschrift naar:
De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg
Sector Bestuursrecht
Postbus 950
6040 AZ ROERMOND

- digitaal:
Via http ://loket. rechtspraa k. n l/bestu u rsrecht
Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden
vindt u op deze website.

Vragen?
Hebt u vragen over deze þrief? Neemt u dan contact op met 5aloa Lnaln van qe aroellrlg
Vergunningen, Toezicht en Handhaving via (0495) 575 239 of e-mail s.chalh@weert.nl.

Met vriendelijke g roet,
burgemeester en wethouders,

G. Brinkman
secretaris

A. Heijmans

Bijlage(n) - besluit;
- verslag hoorzitting

/,/'



GEMEENTE vvEERT

Beslissing op bezwaar inzake omgevingsvergunning verleend voor het gebruiken
van een deel van de garage als plattelandskamer aan de Zoomweg 43 in Weert.

Bestreden besluit
Bij besluit van 20 december 2OL7 is aan de heer
omgevingsvergunning verleend voor het gebruiken van
plattelandskamer aan de Zoomweg 43 in Weert.

H.J.W.M. van de Loo een
een deel van de garage als

Bezwaarschrift
Tegen de omgevingsvergunning van 20 december 2OL7 heeft Maatschap Schram-De
Werdt en familie J. Schram, Zoomweg 32-32a in Weert, bij brief d.d. 30 januari 2018
(ingekomen per faxbericht op 30 januari 2018 en per aangetekende post op 31 januari
2018) bezwaar gemaakt. In het bezwaarschrift staat het volgende:

1. Welke consequenties heeft deze vergunning voor hun agrarisch bedrijf?
2. De vergunning is verleend met een gebrek aan zorgvuldigheid. Er is niet

gemotiveerd waarom deze garage een plattelandskamer moet worden. Er is geen
overeenkomst met de definitie van een plattelandskamer zoals omschreven in het
bestemmingsplan "Buitengebied 201t".

3. Ze wensen geen woonfunctie binnen 50 meter van hun bouwblok. Dit is in strijd
met het huidige bestemmingsplan.

4. Op 19 maart 2002 heeft de heer Van de Loo een vergunning verleend gekregen
voor het bouwen van deze garage. Vervolgens heeft hij een vergunning gekregen
voor het tijdelijk bewonen van deze garage gedurende de verbouwing van zijn
woning. Zoals bekend, wordt deze woning al die tijd al gebruikt voor het geven
van onderdak aan diverse personen. De gemeente is diverse malen aangeschreven
om te handhaven tegen deze illegale bewoning, maar wenst niet te handhaven.

Daarnaast hebben reclamanten op 24, 25 en 26 maart 2018 drie e-mails met diverse
bijlagen gestuurd.

Op 24 maart 2018 sturen reclamanten een e-mail. Daarbij voegen zij 3 stukken behorende
bij het bestreden besluit toe: de beschikking, het aanvraagformulier en een toelichting. In
de e-mail d.d.24 maart 2018 geven ze aan dat deze stukken geen onderbouwing bevatten
en dat hun bezwaar h¡ertegen is gericht.

Op 25 maart 2018 sturen reclamanten een e-mail. Daarbij voegen zij t2 stukken toe:
situatietekeningen, uitdraai overzicht dossiers, gespreksnotities, e-mails, een deel uit een
akte van levering. In de e-mail d.d. 25 maart 2018 geven ze hetvolgende aan:- De garage is niet gebouwd op de locatie zoals is vergund.

- Er is geen toetsing geweest omtrent hun varkensbedrijf. Hun woning hoort
getoetst te worden aan hun milieuvergunning. Een tweede woonbestemming is
conform het bestemmingsplan niet toegestaan en is een belemmering voor hun
varkenshouderij. Welke consequenties heeft de plattelandskamer voor hun
milieuvergunning? De vergunning ziet op permanente bewoning. Alle
voorzieningen hiervoor zijn aanwezig.

- De garage is al lange tijd in gebruik voor woondoeleinden en zou nooit als garage
zijn gebruikt. Al 15 jaar wordt de garage verhuurd als woning. Hiertegen hebben
zij diverse handhavingsverzoeken ingediend en gesprekken met burgemeesters
gevoerd om hieraan een einde te maken maar men weigert te handhaven.

- Het past niet binnen de definitie van plattelandskamer in het bestemmingsplan.- De vergunning is een manier om de illegale situatie te legaliseren om vervolgens
een volledige woning binnen de milieuzone van hun varkensbedrijf op te richten.- Momenteel wordt de garage al meer dan 4 maanden gedurende 7 dagen per week
verhuurd aan personen die elders een woning aan het bouwen zijn. Dit is geen
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recreatieve functie, net zo min als de buitenlandse werknemers die daar in het
.rarla¡lan in ¡{a arrrna an ¡lir¡arca.ârâ\/ânc hahhan narrrnnnrl

:r q, q:r u

Op het naastgelegen perceel met de bestemming 'Bos'worden 2 parkeerplaatsen
aangelegd. Op 24 en 25 maart 2018 is de heer Van de Loo parkeerplaatsen en
verhardingen aan het leggen in het bosperceel. Dit is tegen alle regels in. De 2
parkeerplaatsen tegen de garage aan zijn er altijd al geweest (zie de
stroomaansluiting voor de caravan van de heer Van de Loo voor bewoning van
werknemers). De garage ligt gedeeltelijk over het perceel waarop de inrit is
gelegen en die is destijds volledig verhard met puin. In een bos horen geen
parkeerplaatsen thuis. In voorgaande jaren heeft hij daar bomen gekapt met de
mededeling uit te dunnen maar in werkelijkheid is het om verhardingen aan te
brengen. De gekapte bomen dienen te worden herplant, want het valt onder de
Boswet.
Verzocht wordt om de vergunning niet te verlenen en over te gaan tot handhaving
van de illegale situatie van de bewoning van de garage en het verwijderen van de
parkeerplaatsen in het bosperceel zoclat daar geen caravans meer gestald worden
en de garage ook niet meer bewoond wordt.

Bij e-mail d.d. 26 maaft 2018 geven reclamanten aan dat zij niet bij de hoorzitting
aanwezig zullen ziin. De inhoud van de toegezonden stukken moet voldoende zijn om tot
een eerlijke beoordeling te komen en tot handhaving van de reeds 15 jaar durende illegale
bewoning. Tevens willen reclamanten verzoeken om per direct handhavend op te treden
tegen de werkzaamheden welke momenteel in het bosperceel (voormalige stortplaats)
worden uitgevoerd. Het zand ult dit bos wordt gestort langs de Zoomweg op
gemeentegrond.

Ontvankelijkheid van het bezwaarschrift
Hieronder beoordeelt hct collcgc of het bezwaarschrift voldoet aan de wettelijke vereisten
die gelden voor de ontvankelijkheid van een bezwaarschrift.

Het bestreden besluit is op 20 december 2Ot7 aan de aanvrager verzonden. Hiervan heeft
op 3 januari 2018 publicatie plaats gevonden op de website www.overheid.nl. De
verzenddatum van het bestreden besluit is genoemd in de publicatie zodat (derde-)
belanghebbenden daarvan kennis kunnen nemen. Gelet op de verzenddatum van het
bestreden besluit aan de aanvrager is de laatste dag van de bezwaartermijn verstreken
op: 31 januari 2018. Het bezwaarschrift is per faxbericht op 30 januari 2018 en per
aangetekende post op 3l januari 2018 ingekomen en is daarmee tijdig ingediend'

Hct bezwaarschrift is ingediend door Maatschap Schram-De Werdt en familie J. Schram en
ondertekend door L schram en Th. Schram-De Werdt. Maatschap Schram-De Werdt is
gevestigd aan de Zoomweg 32a in Weert. Reclamanten maken deel uit van de maatschap
en wonen aan de Zoomweg 32 in Weert. Vanuit hun percelen hebben zij zicht op het
perceel waarop de garage is gelegen. Gelet hierop hebben reclamanten een rechtstreeks
en persoonlijk belang bij het bestreden besluit. Zij kunnen als belanghebbenden in de zin
van artikel 1:2, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) worden aangemerkt.

Verder voldoet het bezwaarschrift aan artikel 6:5 van de Awb. De brief is voorzien van de
naam en het adres van de indieners, de dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Gebleken is dat het bezwaarschrift voldoet aan de wettelijke vereisten voor de
ontvankelijkheid. Gelet hierop verklaart het college het bezwaarschrift ontvankelijk en
gaat over tot de inhoudelijke beoordeling van het bezwaarschrift.

Hoorzitting
Op 26 maart 2018 heeft de hoorzitting plaats gevonden. Van de hoorzitting is een verslag
gemaakt. Het verslag van de hoorzitting maakt deel uit van de overwegingen van dit
besluit.
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Behandeling van het bezwaarschrift
Op grondslag van het ontvankelijke bezwaarschrift heroverweegt het college het
bestreden besluit.

Het wettelijk kader luidt, voor zover relevant, als volgt.

Artikel 6:22 van de Awb bepaalt dat een besluit waartegen bezwaar is gemaakt of beroep
is ingesteld, ondanks, schending van een geschreven of ongeschreven rechtsregel of
algemeen rechtsbeginsel, door het orgaan dat op het bezwaar of beroep beslist in stand
kan worden gelaten indien aannemelijk is dat de belanghebbenden daardoor niet zijn
benadeeld.

Artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
bepaalt dat het verboden is zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor
zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit het gebruiken van gronden of bouwwerken in
strijd met een bestemmingsplan.

Artikel 2.12, eerste lid, onder a van de Wabo bepaalt dat voor zover de aanvraag
betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de
Wabo, de omgevingsvergunning, slechts wordt verleend indien de activiteit niet in strijd is
met een goede ruimtelijke ordening en indien de activiteit in strijd is met het
bestemmingsplan:
1o met toepassing van de in het bestemmingsplan opgenomen regels inzake afwijking;
20 in de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen of
3o in overige gevallen, indien de motivering van het besluit een goede ruimtelijke
onderbouwing bevat.

Artikel 3.10, eerste lid, onder a van de Wabo bepaalt dat afdeling 3.4 van de Awb van
toepassing is op de voorbereiding van de beschikking op de aanvraag om
omgevingsvergunning, indien de aanvraag geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op een
activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c/ voor zover er strijd is met het
bestemmingsplan of een beheersverordening en slechts vergunning kan worden verleend
met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 30 van de Wabo.

Artikel 3.12, vijfde lid van de Wabo bepaalt dat bij de toepassing van de uitgebreide
procedure eenieder zienswijzen bij het bevoegd gezag naar voren kan brengen.

Het planologisch regime luidt, voor zover relevant, als volgt.

De garage valt binnen de bestemming 'Wonen' met de aanduiding 'bijgebouwen'van het
geldende bestemmingsplan "Buitengebied 21lt".

Artikel 1.10 van de planregels verstaat onder agrarisch: het (bedrijfsmatig) telen van
gewassen en/of het houden van dieren.

Artikel 1.51 van de planregels verstaat onder cultuurhistorisch: de aan een bouwwerk of
gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan en door het
gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis van dat bouwwerk of gebied heeft
gemaakt.

Artikel 7.L41 van de planregels verstaat onder plattelandskamer: een (deel
van)(voormalig) agrarisch gebouw of cultuurhistorisch pand, kleiner dan 50 m2 (per
plattelandskamer), dat blijvend is bestemd voor tijdelijk recreatief nachtverblijf, waarbij
wordt overnacht in onzelfstand¡ge eenheden, waarnaast keuken en/of sanitair zijn
ondergebracht, al dan niet in combinatie met een dagverblijf.

Artikel 27.t.t, sub a van de planregels bepaalt dat de voor'Wonen'aangewezen gronden
bestemd zijn voor wonen met de daarbij behorende tuinen en erven.
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Artikel 27.5.L, sub b van planregels bepaalt dat onder gebruiken in strijd met het
L^^r^--:-^^^l^ñ ¡Á ¡^l^- ^^.,âl tttaeAÞ r¡ar¡ùaan ha$ ¡ahrrrilz anlnf lraf lrl-an nahr¡ril¿en rrenue>L€! ! !! ! !!! !g:H!4! ! !! ! !EUt! :,çV.Jr vvur uL vçr rLL vLvr
gronden en bouwwerken voor en/of als: het gebruik van bebouwing als bed and breakfast,
pl attela ndsa ppa rtementen, plattel a ndska mers en/of trekkershutten.

Artikel 27.6.I van de planregels bepaalt dat het bevoegd gezag met een
omgevingsvergunning kan afwijken van artikel27.5.L, sub b ten behoeve van het gebruik
als bed and breakfast, plattelandsappartementen en/of plattelandskamers en/of
trekkershutten gelegen binnen de bestaande bebouwing(smogelijkheden) met een totale
oppervlakte van niet meer dan 300 mz. In totaal zijn niet meer dan 10 slaapplaatsen in de

vorm van plattelandsappartementen en/of plattelandskamers en/of trekkershutten
toegestaan en maximaal 4 slaapplaatsen in de vorm van bed and breakfast, met dien
verstande dat er binnen dit bestemmingsplan 90 slaapplaatsen ten behoeve van dit
gebrui k zijn toegestaan.

De overwegingen luiden als volgt.

Bezwaarorond 1

Een afwijking van het bestemmingsplan mag op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a
van de Wabo niet in strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening zoals bijvoorbeeld met
milieu eisen. Dit houdt onder andere in dat de activiteit er niet toe mag leiden dat
omliggende veehouderijen onevenredig in hun belangen worden geschaad.

Naar aanleiding van het bezwaarschrift is gekeken naar de geurbelasting van het agrarisch
bedrijf van reclamanten ten opzichte van de plattelandskamer. Uitgangspunt daarbij is dat
de veehouderij al een bestaande belemmering heeft in de vorm van de bestaande woning
aan de Zoomweg 43.Deze woning bevindt zich op een kortere afstand van de veehouderij
dan de plattelandskamer. Uit een berekening mct hct vcrspreidingsmodel V-stacks
vergunning blijkt dat de geurnorm ter plaatse van de plattelandskamer niet wordt
overschreden. Op grond van artikel 5, eerste lid, onder b van de Wet geurhinder en
veehouderij mag de afstand van de buitenzijde van een dierenverblijf en een geurgevoelig
object ten minste 25 meter bedragen. De afstand tussen het dichtstbijzijnde dierenverblijf
van reclamanten en de plattelandskamer bedraagt circa 100 meter. Geconcludeerd kan

worden dat er is voldaan aan de geurnorm en de afstandseis die van toepassing zijn op
veehouderijen ten opzichte van geurgevoelige functies. Gelet hierop is het college van
oordeel dat het agrarisch bedrijf van reclamanten niet onevenredig in zijn belangen wordt
geschaad. Het college verklaart bezwaargrond 1 ongegrond'

pgzwaar 2
Het bestreden besluit ziet op een omgevingsvergunning die op grond van artikel 2.12,
eerste lid, onder a, sub 1 van de Wabo is verleend voor een binnenplanse afwijking van
het bestemmingsplan ten behoeve van een plattelandskamer. Het betreft het deels
wijzigen van de indeling van een garage tot een plattelandskamer. De garaqe ligt deels op
perceel AE 15 en deels op perceel AE7O7 aan de Zoomweg 43 in Weert.

Met toepassing van artikel 27.6.1van het geldende bestemmingsplan "Buitengebied 20LL"
is van artikel 27.5.L, sub b afgeweken. Deze afwijkingsregel bevat de volgende
voorwaarden:

1. Het dient te gaan om een plattelandskamer als bedoeld in aftikel 1.141 van het
geldende bestemmingsPlan.

2. De plattelandskamer ligt binnen de bestaande bebouwing(smogelijkheden).
3. De totale oppervlakte mag niet meer bedragen dan 300 m2'
4. Per woning zijn niet meer dan 10 slaapplaatsen per plattelandskamer toegestaan.
5. Binnen dit bestemmingsplan zijn maximaal 90 slaapplaatsen ten behoeve van een

gebruik als bed and breakfast, plattelandsappartementen, plattelandskamers en
trekkershutten toegestaa n.

Ten aanzien van de voorwaarden van de binnenplanse afwijkingsregel is het college het
volgende van oordeel :
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1. Aan deze voorwaarde is niet voldaan. De plattelandskamer wordt gerealiseerd
binnen de garage. De garage is niet gebouwd en vergund voor het (bedrijfsmatig)
telen van gewassen enlof het houden van dieren (artikel 1.10 van de planregels).
Van een (voormalig) agrarisch gebouw is naar het oordeel van het college geen
sprake. Van een cultuurhistorisch pand als bedoeld in artikel 1.51 van de
planregels is evenmin sprake. Hieruit volgt dat er geen sprake is van een
plattelandskamer als bedoeld in artikel 1.141 van de planregels.

2. Aan deze voorwaarde is voldaan. De toilet, badkamer, zit-, slaap- en ontbijtruimte
voor de plattelandskamer worden binnen een bestaand bijgebouw (garage)
gerealiseerd.

3. Aan deze voorwaarde is voldaan. De totale oppervlakte van de plattelandskamer
bedraagt circa 30 m2.

4. Aan deze voorwaarde is voldaan. De plattelandskamer voorziet in twee
slaapplaatsen.

5. Aan deze voorwaarde is voldaan. Het aantal vergunde slaapplaatsen ten behoeve
van een gebruik als bed and breakfast, plattelandsappartementen,
plattelandskamers en trekkershutten bedraagt momenteel: 40.

Uit het voorafgaande volgt dat aan alle voorwaarden van de binnenplanse afwijkingsregel
is voldaan met uitzondering van de definitiebepaling zoals opgenomen in artikel 1.141 van
de planregels. Deze definitiebepaling gaat er vanuit dat een plattelandskamer alleen kan
worden gerealiseerd in (een deel van) cultuurhistorische of (een deel van) (voormalige)
agrarische bebouwing. Hieraan is niet voldaan, omdat de garage niet kan worden
aangemerkt als (voormalige) agrarische of cultuurhistorische bebouwing. Gelet hierop had
de omgevingsvergunning niet op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 10 van
de Wabo verleend mogen worden. De kruimelgevallenregeling van artikel 4 van bijlage II
van het Besluit omgevingsrecht biedt ook geen mogelijkheden. Dit betekent dat slechts
vergunning kan worden verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a,
onder 30 van de Wabo. Hiervoor had de beslissing op de aanvraag met de uitgebreide
voorbereidingsprocedure moeten worden voorbereid. Het ten onrechte volgen van de
reguliere procedure is een schending van een vormvoorschrift. Gelet op artikel 6:22 van
de Awb kan het bestreden besluit in stand worden gelaten, indien aannemelijk is dat de
belanghebbenden daardoor niet zijn benadeeld. Eenieder moet in de uitgebreide procedure
als belanghebbende in de zin van artikel 6:22 van de Awb worden aangemerkt. Echter,
niet is gebleken dat eenieder in de gelegenheid is gesteld zich over het bestreden besluit
uit te laten. Met de publicatie van het bestreden besluit zijn slechts degenen die als
belanghebbende bezwaar hadden kunnen maken daartoe in de gelegenheid gesteld. Uit
jurisprudentie blijkt dat er dan niet aan dit gebrek voorbij kan worden gegaan (zie
bijvoorbeeld Rechtbank Amsterdam 15 augustus 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:5847). Het
college is dan ook van oordeel dat het bestreden besluit op de verkeerde wettelijke
grondslag berust en dient te worden herroepen. Vanwege de herroeping van het bestreden
besluit dient er na de toepassing van de uitgebreide procedure een nieuw besluit op de
aanvraag te worden genomen. Het college verklaart bezwaargrond 2 gegrond.

Bezwaargrond 3
De plattelandskamer bevindt zich op een afstand van meer dan 50 meter van het
bouwvlak van het geldende bestemmingsplan "Buitengebied ZOIL". Bovendien is voldaan
aan de volgens de Wet geurhinder en veehouderij aan te houden minimumafstand tussen
de plattelandskamer en het dichtstbijzijnde dierenverblijf van reclamanten. Het college
verklaart bezwaargrond 3 ongegrond.

Bezwaargrond 4
of er wel of geen illegale bewoning in de garage plaats vindt, betreft een
handhavingsaspect. Dat kan in deze procedure, waarin enkel de voor de plattelandskamer
verleende omgevingsvergunning ter beoordeling voorligt, niet aan de orde komen. Het
college verklaart bezwaargrond 4 ongegrond.

Tot slot hebben reclamanten tijdens de bezwaarprocedure op 24, 25 en 26 maart 2018 e-
mail gestuurd. Voor zover deze e-mails betrekking hebben op het verzoek om handhavend
op te treden tegen de vermeende illegale bewoning van de garage en de vermeende
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illegale aanleg van de twee parkeerplaatsen bij de garage, wordt hierop een apart besluit
nênñmÊn Hiprnver worden ¡'eclamanten en de heer H.l.W.M. van de Lco apart bericht.
Voor het overige wordt ten aanzien van deze e-mails verwezen naar de voorafgaande
overwegingen.

Beslissing op bezwaar
Burgemeester en wethouders beslissen, gelet op de voorafgaande overwegingen, om :

1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
2. Het bezwaarschrift gegrond te verklaren voor zover het is gericht tegen het

oordeel dat is voldaan 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 besluit te

nemen.

Bu rgemeester en wethouders 2 2 ¡4Et 20t8

G. nkman mans
secretaris r
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