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Geachte mevrouw Van der Woude,

Op 23 april 2018 vroeg u een omgevingsvergunning aan voor de tijdelijke huisvesting van
15 expats in Gebouw 101M33 op het voormalige KMS-complex c.q. het huidige Horne
Quartier aan de Kazernelaan 101 in Weert. In deze brief leest u welke beslissing wij namen
op uw aanvraag.

Ons besluit
Wij hebben besloten de tijdelijke omgevingsvergunning te weigeren. Voor de nadere
motivering verwijzen wij naar bijgevoegd besluit.

Publicatie
Wij publiceren ons besluit op de landelijke site www.overheid.nl. Iedereen kan dan
kennisnemen van ons besluit. Belanghebbenden kunnen eventueel hun bezwaren kenbaar
maken. Dit is mogelijk tot zes weken na de datum waarop dit besluit aan u is toegezonden.

Niet eens met het besluit
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u alleen schriftelijk een bezwaarschrift
indienen. Dit bezwaarschrift kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders.
Het adres is: Postbus 950, 6000 AZ Weert.

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Schrijf
in uw bezwaarschrift in elk geval:
- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (u kunt

bijvoorbeeld datum en kenmerk van deze brief vermelden of een kopie meesturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt.

Voorlopi ge voorzieni ng
Is uw bezwaar zo spoedeisend dat u de behandeling van uw bezwaarschrift 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 juist door te 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

Wilhelm¡nasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/cemeenteweert



Sector Bestuursrecht
Postbus 950
6040 AZ ROERMOND
digitaal:
Via http ://loket. rechtspraak. nllbestuu rsrecht
Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden
vindt u op deze website.

Vragen?
Heeft u vragen over deze brief¡ Neemt u dan contact op met Saida Chalh van de afdeling
Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer (0495) 575 239 of e-mail
s.chalh@weert. nl.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
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Secretaris u
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oMGEVTNGSVERGUNNTNG (REGULTERE PROCEDURE)
Burgemeester en wethouders van Weert hebben op 23 april 2018 een aanvraag om een
omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
ontvangen van:

PrismaWorx Uitzend B.V.
Mevrouw M. van der Woude
Amentstraat 17
6039 RA Stramproy

De aanvraag is ingediend voor de tijdelijke huisvesting van 15 expats voor een termijn van
10 jaar in Gebouw 101M33 op het voormalige KMS-complex aan de Kazernelaan 101 in
Weeft, kadastraal bekend als gemeente Weert, sectie P, nummer 5834. De aanvraag is
geregistreerd onder nummer: 2Ot8/O3OL|OG/.

Besluit
Gelet op artikel 2.10, eerste lid, onder c en artikel 2.1, eerste lid, onder c juncto artikel
2.12, eerste lid, onder a, onder 20 van de Wabo en artikel 4, onderdeel 11 van bijlage II
van het Besluit omgevingsrecht (Bor) besluiten wij de aanvraag te weigeren. De
besluitvorming is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure (paragraaf 3.2 van
de Wabo).

Overwegingen
De volgende inhoudelijke overwegingen liggen aan het besluit ten grondslag

Het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsptan.
Het gebruiken en/of laten gebruiken van Gebouw 101M33 voor de huisvesting van 15
expats is in strijd met artikel 3.1.1, onder f juncto artikel 3.5.1 van de bestemming
'Maatschappelijk' van het geldende bestemmingsplan "Kazernelaan 101". Deze
bestemming verbiedt het gebruik en/of laten gebruiken van gronden of bouwwerken voor
een 'onzelfstandig verblijf'dat niet verbonden is aan de op grond van de maatschappelijke
bestemming verbonden functies. Het gebruik en/of laten gebruiken van Gebouw 101M33
is dan ook in strijd met het geldende bestemmingsplan, omdat de 15 expats niet
uitsluitend gehuisvest worden vanwege educatieve doeleinden (het volgen van opleidingen
van PrismaWorx Uitzend BV). Ze worden in Gebouw 101M33 ook gehuisvest in verband
met het verrichten van werk elders.

Op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 20 van de Wabo juncto artikel 4,
onderdeel 11 van bijlage II van het Bor kan voor gebruik van gronden of bouwwerken van
het bestemmingsplan worden afgeweken voor een termijn van ten hoogste tien jaar. Voor
de uitoefening van deze bevoegdheid heeft het college van burgemeester en wethouders
op 1 mei 2018 de herziene Beleidsnota inzake 'Planologische afwijkingsmogelijkheden
bestemmingsplan'vastgesteld. Op grond van deze beleidsregels is het niet mogelijk om al
dan niet tijdelijk af te wijken van het bestemmingsplan ten behoeve van wonen in
stedelijk gebied zoals het gebruik van gronden en opstallen van de voormalige KMS c.q.
het huidige Horne Quartier aan de Kazernelaan 101 in Weeft. Op grond van eerdere
beleidsregels bestond deze mogelijkheid ook al niet.
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