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Onderwerp

Bezwaarschriften tegen de aan Vereniging Natuurmonumenten verleende
omgevingsvergunning voor locaties Kettingdijk e.o.

Voorstel

1. Drie bezwaarschriften niet-ontvankelijk te verklaren;
2. het bezwaarschrift van de Dorpsraad Altweerterheide ongegrond te verklaren;
3. de verleende omgevingsvergunning in stand te laten.

Inleiding

Op 7 februari2Ot9 is namens het college een omgevingsvergunning verleend aan de
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland voor enkele locaties aan de
Kettingdijk e.o. Tegen de verleende omgevingsvergunning zijn vier bezwaarschriften
ingediend, gericht tegen de vergunde veeroosters met poorten e.d. Met de veeroosters
(telkens twee stuks met een onderlinge afstand van 15 meter) wordt beoogd oversteek-
plaatsen over de weg of het pad te realiseren voor grazers van natuurgebieden.
Van de op 9 meij.l. gehouden hoorzitting voor belanghebbenden is een verslag gemaakt.

Beoogd effect/doel

De behandeling van de bezwaren ter beoordeling of de omgevingsvergunning in stand kan
blijven.

Argumenten

1.1 Drie bezwaarschriften zijn n¡et ontvankelijk vanwege termijnoverschrijding dan wel
het ontbreken van een rechtstreeks belang.

Twee bezwaren zijn te laat ingediend en er is geen afdoende reden voorde termijn-
overschrijding gegeven. Vanwege de afstand van hun woning tot de vergunde locaties van
doorgaans meerdere kilometers hebben zij ook geen rechtstreeks belang bij de
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vergunning. Het derde bezwaar is wel tijdig ingediend maar ook daar ontbreekt het
rechtstreekse belang vanwege de afstand.

2.1 Het bezwaar van de Dorpsraad Altweerterheide is ongegrond aangezien de aanvraag
voldoet aan de daaraan te stellen eisen..

Samengevat is de Dorpsraad Altweerterheide van mening dat de veeroosters niet alle
passeerbaar zijn voor alle verkeer. Ook wordt in de aanvraag niet aangegeven welk soort
vee zonder toezicht op de weg mag lopen. Voor de natuur of het natuurbeheer zijn de
roosters niet noodzakelijk volgens de Dorpsraad. De veiligheid en toegankelijkheid van het
gebied wordt niet beter, zeker bij slecht zicht.

Met betrekking tot deze bezwaren wordt het volgende opgemerkt.
In de verleende omgevingsvergunning is vermeld welke procedure is gevolgd en waaraan
de aanvraag is getoetst: de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht met bijbehorend
Besluit en het ter plaatse geldende bestemmingsplan. In de bijlage bij de vergunning is in
schemavorm de toetsing aan het bestemmingsplan opgenomen. De ingediende bezwaren
richten zich niet tegen de uitgevoerde toets¡ng van de aanvraag aan de geldende regels.
De bezwaren leiden derhalve niet tot een weigering of wijziging van de verleende
vergunning. Het bezwaar is ongegrond.

In het bijgevoegde conceptbesluit zijn de uitgebreidere overwegingen opgenomen met
betrekking tot het te nemen besluit.

Kanttekeningen en risico's

Om gebruik te kunnen maken van de veeroosters met poorten en toebehoren als
oversteekplaats voor grazers is het nodig dat het college weggedeeltes (van 15 meter
lang) aanwijst waar wordt toegelaten vee zonder toezicht op de weg los te laten lopen
Met betrekking tot die aanwijzing zijn zienswijzen ingediend. Daarover volgt nog een
advies aan het college. In dat kader zijn er ook meer mogelijkheden om in te gaan op
standpunten van reclamanten.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De omgevingsvergunning laat toe de (bouw)werken te realiseren. Tegen deze beslissing
op bezwaar kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank.
De Vereniging Natuurmonumenten is eigenaar van de wegen en gronden waar de
vergunning betrekking op heeft. Erzijn wel nog aanwijzingsbesluiten nodig zoals in de
vorige pa rag raaf omschreven.

Duurzaamheid

Uitvoering/evaluatie

Met betrekking tot de uitvoering zal eerst overleg plaatsvinden in verband met eventuele
verkeersomleidingen.

Com m u nicatie/ pa rticipatie

De vergunninghouder en de indieners van de bezwaarschriften ontvangen het besluit op
bezwaar.

Overleg gevoerd met
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Intern:

Werner Mentens, afd. R & E

Extern:

Veren ig ing Natuurmonumenten

Bijlagen:

1. concept besluit op bezwaar omgevingsvergunning Kettingdijk
2. situatietekening locaties 4., B en C
3. verleende omgevingsvergunning d.d. 07.02.2OL9
4. omgevingsvergunning tekening locatie A.
5. omgevingsvergunning tekening locatie B.
6. omgevingsvergunning tekening locatie C.
7. bezwaarschrift bewoner Lochtstraat 5 d.d. 10.03.20L9
8. bezwaarschrift Dorpsraad Altweerterheide d.d. 16.03.2019
9. bezwaarschrift bewoners Kruispeelweg 27 en 8 d.d. 20.03.2019
10. bezwaarschrift bewoner Delbroekweg 3 d.d.27.03.2019
11. verslag hoorzitting d.d. 09.05.2019
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