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Principeverzoek uitbreiding activiteiten van De Brouwschuur B.V. aan de Parallelweg 145

Voorstel

1. Met de uitbreiding van de activiteiten van De Brouwschuur B.V. in principe en
onder voorwaarden in te stemmen met een Omgevingsvergunning (uitgebreide
procedu re);

2. De principetoestemming in afwachting van een definitieve (ontvankelijke)
aanvraag voor een omgevingsvergunning in tijd te beperken tot 1 augustus 2018

Inleiding

Op 23 mei 2016 is aan de heer E. Strijbosch, Tungeler Dorpsstraat 33 te Weert een
omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een ambachtelijke bierbrouwerij op
het adres Parallelweg 145. Deze omgevingsvergunning is verleend met een zogenaamde
buitenplanse afwijking, omdat het oprichten van een bierbrouwerij onder meer in strijd is
met het bestemmingsplan.
Bij brief d.d. 14 november 2017 heeft de heer Strijbosch verzocht om de verleende
omgevingsvergunning uit te breiden ten behoeve van een aantal activiteiten. Dit betreft
het toestaan van het maximaal aantal bezoekers conform de gebruiksvergunning
brandweer, het toestaan van horeca (serveren van maaltijden (zogenaamde horeca 2),
serveren van al dan niet alcoholische dranken (zogenaamde horeca 1), organiseren
bedrijfsuitjes, inrichten terras aan voorzijde brouwerij en het vaststellen van de
sluitingstijd op 24.00 uur.

Beoogd effect/doel

Het (onder nadere voorwaarden) regelen van deze activiteiten met een
Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure).
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1.1 De activiteiten zijn vanuit planologisch oogpunt onder voorwaarden aanvaardbaar.
Het perceel Parallelweg 145 heeft ingevolge het geldende bestemmingsplan
'Bedrijventerreinen 2013' de bestemming 'Bedrijventerrein' en de functieaanduiding
'bedrijf tot en met categorie 3.1'. Ingevolge deze bestemming zijn horecadoeleinden niet
toegestaan. Het inrichten van een terras is eveneens niet toegestaan op grond van het
bestemmingsplan. Het maximum aantal bezoekers is geregeld in de gebruiksvergunning
brandweer. Ingevolge deze vergunning zijn maximaal 130 bezoekers toegestaan.

Initiaticfnemer geeft aan dat de brouwerij de hoofdactiviteit blijft. De brouwerij-
activiteiten worden nlet verder ultgebreld dan de reeds verleerrcle ontgevirtgsvergutttritrg

Voor wat betreft de horeca-activiteiten wordt voorgesteld om uitsluitend het schenken van
zelf gebrouwen bier toe te staan als ondersteunende functie van de ambachtelijke
bierbrouwerij. Het serveren van biersoorten die niet zelf zijn gebrouwen is niet
toegestaan. Dit zal als voorwaarde in de omgevingsvergunning worden opgenomen.
Voorgesteld wordt om het serveren van kleine maaltijden en hapjes bij de geserveerde
bieren eveneens toe te staan. Tegen het organiseren van bedrijfsuitjes zoals wordt
gevraagd bestaat eveneens geen bezwaar. Voor wat betreft de openingstijden wordt
voorgesteld om deze te laten gelden van 9.00 tot maximaal24.OO uur, mits uit akoestisch
onderzoek blijkt dat sprake is van een goed woon- en leefklimaat van de omgeving. Dit zal

dan tevens als voorwaarde in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

Initiatiefnemer heeft (zonder toestemming) reeds een terras ingericht afgelopen jaar.
Hierover zijn klachten geuit door omwonenden. Om hinder voor omwonenden te
voorkomen geeft initiatiefnemer aan dat hij het terras om 19.00 uur wil opruimen.
In verband met te verwachten (geluid)overlast voor omwonenden dient initiatiefnemer
middels een akoestisch onderzoek aan te tonen dat er geen sprake is van te verwachten
overlast. De openingstijden van het terras zullen eveneens als voorwaarde in de
omgevingsvergunning worden opgenomen.

1 .2 Met het toestaan van deze activiteiten wordt invulling gegeven aan een uniek concept
voor Weert.
Het betreft een voor Weert uniek concept, waarbij bieren worden geschonken in een
proeflokaal die zelf worden gebrouwd in een ambachtelijke bierbrouwerij. Dit geeft ook
een positieve impuls aan de aantrekkingskrachtvan de stad, zowel voor inwoners zelf als
voor toeristen.

2.1 De principetoestemming wordt in tijd beperkt tot 1 augustus 2018.
Initiatiefnemer zal er op worden gewezen dat dit een principetoestemming is, waaraan
geen rechten kunnen worden ontleend. Als hij van dit recht gebruik wil maken, dient
uiterlijk 1 augustus 2018 een ontvankelijke aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreide
procedure) te zijn ontvangen.

Kanttekeningen en risico's

7.7 In verband met een goed woon- en leefklimaat dient een nader akoestisch onderzoek
te worden gedaan.
Nader (akoestisch) onderzoek dient aan te tonen dat sprake is van een goed woon- en
leefklimaat.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Leges
De kosten voor de omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) bedragen € 5.781,78
(prijspeil 2OL7). De leges van het principeverzoek bedragen € 817,09. Deze leges wordt te
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zijner tijd in mindering gebracht op de leges, die verschuldigd is voor de
omgevingsvergunning. Het bedrag aan leges komt ten goede aan de totale opbrengst
leges omgevingsvergu nningen.

Juridische gevolgen
Met initiatiefnemer zal een planschadeovereenkomst worden gesloten in verband met de
afwenteling van planschade.

Personele gevolgen
Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing

Commun icatie/ participatie

Initiatiefnemer wordt per brief geïnformeerd over dit besluit.

Overleg gevoerd met

Intern:
Anouk Cramers (afdeling Ruimte & Economie)
Rick Martens (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving)

Extern:
De heer E. Strijbosch

Bijlagen
L Principeverzoek.
2. Afdruk luchtfoto.
3. Antwoordbrief met bijlage
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GEMEENTE vvE E RT

De heer E.G.W.H. Strijbosch
Tungeler Dorpsstraat 33
6005 RG WEERT

weerr, 01 FEB. Z0lg

Onderwerp

Uw kenmerk
Ons kenmerk

Principeverzoek De Brouwschuur B.V. aan de Parallelweg 145.

28770/33480

Beste heer Strijbosch,

Op 14 november 2017 hebben wij een brief van u ontvangen. In deze brief verzoekt u
om medewerking te verlenen aan de uitbreiding van de activiteiten ten behoeve van De
Brouwschuur B.V. aan de Parallelweg 145. Hieronder geven wij u een reactie.

Besluit
Wij hebben besloten in principe medewerking te verlenen aan uw verzoek onder nadere
voorwaarden. Ons advies is dit te regelen via een Omgevingsvergunning (uitgebreide
procedure). Deze principe medewerking geldt tot uiterlijk 1 augustus 2018. Wij hebben
hierbij het volgende overwogen.

Motivering
De activiteiten zijn vanuit planologisch oogpunt onder voorwaarden aanvaardbaar.
Het perceel Parallelweg 145 heeft ingevolge het geldende bestemmingsplan
'Bedrijventerreinen 2013' de bestemming 'Bedrijventerrein' en de functieaanduiding
'bedrijf tot en met categorie 3.1'. Ingevolge deze bestemming zijn horecadoeleinden niet
toegestaan. Het inrichten van een terras is eveneens niet toegestaan op grond van het
bestemmingsplan. Het maximum aantal bezoekers is geregeld in de gebruiksvergunning
brandweer. Ingevolge deze vergunning zijn maximaal 130 bezoekers toegestaan.

U geeft aan dat de brouwerij de hoofdactiviteit blijft. De brouwerij-activiteiten worden
niet verder uitgebreid dan de reeds verleende omgevingsvergunning.

Voor wat betreft de horeca-activiteiten wordt uitsluitend het schenken van zelf
gebrouwen bier toegestaan als ondersteunende functie van de ambachtelijke
bierbrouwerij. Het serveren van biersoorten die niet zelf zijn gebrouwen is niet
toegestaan. Dit zal als voorwaarde in de omgevingsvergunning worden opgenomen. Het
seryeren van kleine maaltijden en hapjes bij de geserveerde bieren wordt eveneens
toegestaan. Tegen het organiseren van bedrijfsuitjes zoals wordt gevraagd bestaat

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert
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eveneens geen bezwaar. Voor wat betreft de openingstijden wordt ermee ingestemd om
deze te laten gelden van 9.00 tot maximaal 24.00 uur, mits uit akoestisch onderzoek
blijkt dat sprake is van een goed woon- en leefklimaat van de omgeving. Dit zal dan
tevens als voorwaarde in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

U heeft (zonder toestemming) reeds een terras ingericht afgelopen jaar. Hierover zijn
klachten geuit door omwonenden. Om hinder voor omwonenden te voorkomen geeft u

aan dat u het terras om 19.00 t-lur wil opruimen.
In verband met te verwachten (geluid)overlast voor omwonenden dient u middels een
akoestisch onderzoek aan te tonen dat er geen sprake is van te verwachten overlast. De
openingstijden van het terras zullen eveneens als voorwaarde in de
omgevingsvergunning worden opgenomen.

Met het toestaan van deze activiteiten wordt invulling gegeven aan een uniek concept
voor Weert.
Het betreft een voor Weert uniek concept, waarbij bieren worden geschonken in een
proeflokaal die zelf worden gebrouwd in een ambachtelijke bierbrouwerij. Dit geeft ook
een positieve impuls aan de aantrekkingskracht van de stad, zowel voor inwoners zelf als
voor toeristen.

Kanttekeningen
In verband met een goed woon- en leefklimaat dient een nader akoestisch onderzoek te
worden gedaan.
Nader (akoestisch) onderzoek dient aan te tonen dat sprake is van een goed woon- en
leefklimaat.

Overeenkomst
In verband met kostenverhaal en het voorkomen van risico's voor de gemeente dient u
te zijner tijd, voordat de omgevingsvergunning in procedure wordt gebracht, een
planschadeverhaalsovereenkomst met de gemeente aan te gaan.

Procedure
U dient er rekening mee te houden dat inclusief het vooroverleg met diverse instanties
ongeveer 26 weken proceduretijd nodig is. In de hierbij gevoegde bijlage is aangegeven
hoe de procedure om te komen tot een Omgevingsvergunning (uitgebreid) er globaal
uitziet, aan welke wettelijke en technische eisen deze dientte voldoen. Een ontvankelijke
aanvraag Omgevingsvergunning dient uiterlijk 1 augustus 2018 te zijn ingediend.

Clausule
Dit is een principetoestemming, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend en geldt
tot uiterlijk 1 augustus 2018. U mag er in beginsel op vertrouwen dat de procedure
wordt gestart om te komen tot een omgevingsvergunning indien voor 1 augustus 2018
een definitieve aanvraag voor een omgevinqsverqunninq wordt inqediend. Wanneer
mocht blijken dat er op het moment van de procedure wettelijke of bekendgemaakte
beleidsmatige beletselen zijn om de omgevingsvergunning te verlenen of wanneer mocht
blijken dat gerechtvaardigde belangen van derden de gemeente ertoe nopen de
omgevingsvergunning te weigeren, dan kan de vergunning niet verleend worden.
Verder dient hierbij het voorbehoud gemaakt te worden dat een omgevingsvergunning
open staat voor zienswijzen en beroep en dat dit in het uiterste geval zou kunnen leiden
tot het weigeren van de omgevingsvergunning.

Leges
Voor een Omgevingsvergunning (uitgebreid) bedragen de legeskosten € 5.781,78
(prijspeil 2OL7). Deze leges komen boven op de bouwleges. De leges van dit
principeverzoek bedragen € 817,09. Deze leges worden te zijner tijd in mindering



gebracht op de leges, die verschuldigd is voor de omgevingsvergunning. De factuur voor
uw principeverzoek ad € 817,09 wordt u separaat toegezonden.

Tot slot
Als u nog vragen heeft over het bovenstaande, kunt u contact opnemen met Marjo
Beeren van de afdeling Ruimtelijk Beleid, tel. (0495) 575 232 of mailen naar
m.beeren@weert.nl.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G rinkman
secretaris

Bijlagen

A.A.M.M. Heijma
burgemeester

bijlage procedure omgevingsvergu nning



Biilaoe

Omgevingsvergunning (uitgebreid)
De te volgen procedure voor een omgevingsvergunning (uitgebreid) is geregeld in de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht. Alle bescheiden hiervoor dienen door en voor uw rekening te worden
aangeleverd.

Voor deze uitgebreide procedure bedragen de legeskosten € 5.674,7O (prijspeil 2OL7). U dient er
rekening mee te houden dat inclusief het vooroverleg met diverse instanties ongeveer 26 weken
proceduretijd nodig is.

Voor een omgevingsvergunning (uitgebreid) is een ruimtelijke onderbouw¡ng in de vorm van een
toelichting en een digitale verbeelding.

De in de toelichting te verwerken gegevens
1. Zie Besluit ruimtelijke ordening, artikel 3.1.6
2. Begrenzing van het gebied en de omschrijving van het project waarvoor vergunning wordt

aangevraagd.
3. Bestaande bestemmingsplan en geldende bestemming, en omschrijving van de afwijking.
4. Geldend rijksbeleid, provinciaal beleid en gemeentelijk beleid.
4. Resultaten relevante onderzoeken (bodemverontreiniging en draagkracht bodem,

geluidsonderzoek, flora- en fauna, archeologisch onderzoek, Vogel- en Habitatrichtlijn,
watertoets, externe veiligheid, luchtkwaliteit),

5. Overige aspecten project: bijv. kabels, leidingen, privaatrecht.
6. Ruimtelijke onderbouwing project in het bestemmingsplan:

. planologischeonderbouwing;

. afweging van alle belangen en beschrijving gevolgen project op de omgeving (verkeer,
parkeren, m¡lieu, ruimtelijk, agrarisch, stedenbouwkundig, landschappelijk, archeologisch,
cultuu rhistorisch, ladder voor duurzame verstedelijking) ;

. mot¡vatie project;

. d uu rzaa mheid;
o economische uitvoerbaarheid (o.a. planschaderisicoanalyse).

Al deze aspecten dienen aan de orde te komen in de toelichting, doch afhankelijk van de zwaarte van
het project is het niet noodzakelijk deze onderzoeken ook allemaal u¡t te voeren. U dient deze dan wel te
benoemen doch daarbij dient te worden aangegeven waarom deze in dit geval niet noodzakelijk zijn.

Bevoegdheid
Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het verlenen van de
omgevingsvergunning (uitgebreid). In een aantal gevallen is een verklaring van geen bedenkingen
nodig van de gemeenteraad.

Procedure
De procedure ziet er globaal als volgt uit:

1. de ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreid) ligt tezamen met alle relevante stukken in
het kader van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure 6 weken ter visie, waarbij door
eenieder zienswijzen naar voren kunnen worden gebracht;

2. na de ter inzage legging wordt er, mede naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen, binnen
12 weken door B en W een besluit genomen over de verlening van de omgevingsvergunning
(uitgebreid);

3. bekendmaking vaststelling binnen 2 weken na vaststelling, dan wel bekendmaking binnen 6
weken na vaststelling indien:

a. GS of minister zienswijze hebben ingediend en deze niet volledig is overgenomen



b. wijzig¡ngen bij het verlenen van de omgevingsvergunning (uitgebreid);

4. binnen de onder 3 genoemde termijn van 6 weken kunnen GS of de minister bepalen dat een

bepaald onderdeel van de vergunning geen onderdeel blijft uitmaken van dat plan (react¡eve

aanwijzing);
5. besluit college van b&w ligt gedurende 6 weken ter inzage, dit is tevens term¡jn voor het

instellen van beroep b¡j de Rechtbank Roermond;

Verder geldt ten aanzien van geluidszones het volgende:

1. Voor zover de uitvoering van de Wet geluidhinder zulks vereist, geeft de toelichting aan:

a. de ligging en de afmetlngen van wonlngen en arrdere geluitJsgevuelige gebouwell ell vall

geluidsgevoelige terreinen, die gelegen zijn binnen de zone van een weg, spoorweg of industrieterrein

als bedoeld in de Wet geluidhinder;

b. de functie van de voornaamste wegen, alsmede het dwarsprofiel dan wel het aantal riistroken

daarvan dan wel de as van dc wcg waarmcc gerel<end is, bedoeld in artikel 74van de Wet

geluidhinder.


