
GEMEENTE I/vEERT

oMGEVTNGSVERGUNNTNG (REGULTERE PROCEDURE)

Burgemeesteren wethouders van Weert hebben op 23 oktober 2018 een aanvraag om
een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
ontvangen van:

Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
Postbus 9955
1243 ZS 's-Graveland

De aanvraag is ingediend voor het realiseren van veeroosters, klappoortjes, brede poorten
en een vangkraal en het rooien van bomen. De aanvraag heeft betrekking op meerdere
locaties bij de Kettingdijk en omgeving te Weert.
De aanvraag is geregistreerd onder nummer: 2078/0727/OG/.

Besluit
Gelet op artikel 2.1van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besluiten wij de
omgevingsvergunning te verlenen.

De aanvraag valt onder paragraaf 3.2 "reguliere voorbereidingsprocedure" van de in de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) aangegeven gevallen waarvoor een
omgevingsvergunning dient te worden aangevraagd.

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken
deel uitmaken van de vergunning en onder voorschriften. De omgevingsvergunning wordt
verleend voor de volgende activiteiten:

1. het (ver)bouwen van een bouwwerk.
2. handelen in strijd met bestemmingsplan.
3. werk of werkzaamheden uitvoeren.
4. het maken en/of veranderen van een uitweg.

Procedure
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7 van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag is beoordeeld:

. voor het bouwen van veeroosters met toebehoren en een vangkraal: op basis van
artikel 2.L lid 1 onder a van de Wabo;

. voor het afwijken van het bestemmingsplan: op basis van art. 2.l2lid 1 onder a.
ten 2e Wabo, juncto art. 4 aanhef en onder 3. van Bijlage II Bor;

. het uitvoeren van een werk of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een
bestemmingsplan is bepaald: op basis van artikel 2.llid l onder b van de Wabo;

. voor het maken of veranderen van een uitweg ingevolge een bepaling in een
gemeentelijke verordening aan artikel 2.2,lid 1, onder e van de Wabo.

Voorts is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling
omgevingsrecht. Gebleken is dat de aanvraag voldoet en daarom verlenen wij de
gevraagde omgevingsvergunning met inachtneming van het onderstaande.

Overwegingen
De volgende inhoudelijke overwegingen liggen aan het besluit ten grondslag

Het (ver)bouwen van een bouwwerk
Het bouwwerk is gelegen in een welstandsvrij gebied en in overeenstemming met de
bepalingen van het Bouwbesluit en de bouwverordening.
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Hancielen ¡n str¡j(i met het besiemmingspian en werk of werkzaamhecien uitvoeren.
De aanvraag omgevingsvergunning heeft betrekking op tien locaties A tot met J.

De toetsing aan de regels van het bestemmingsplan zijn opgenomen in bijgaand overzicht:
'Toetsing planologie t.a.v. aanvraag omgevingsvergunning Kettingdijk en omgeving' (vier
pagina's).

Samengevat levert die toetsing het volgende op:

omgevingsvergunning
bouwen

omgevingsvergunning
werken /
werkzaamheden

locatie betreft

A 2 veeroosters met
klappoortjes op landweg ;
aanvraag te rooien eik is
oo 07 .02-2019 inqetrokken

Vergunning verlenen Verharden is
ondergeschikt

B 2 veeroosters met
klappoortjes en brede
poorten op einde
Kettingdijk;
en rooien 3 berken

Vergunning verlenen Vergunning verlenen.
Rooien van berken niet
vergunningplichtig.

c 2 veeroosters met
klappoortjes en brede
ooorten op landweq

Vergunning verlenen Vergunning verlenen

D 2 klappoofties oÞ landweq N iet verou nninqolichtiq
E toegang beperken tot

voetoanqers; bord C1
Betreft geen aanvraag omgevingsvergunning

F betreft aparte aanvraag
aan Pruiskesweo

G toegang beperken tot
voetoanoers; bord C1

Betreft geen aanvraag omgevingsvergunning

plaatsinq slaqboom
2 klaoooorties op landweq

N!et vergunningplichrc
Niet verqu nninqpl ichtiqH

I brede poort in afrasterinq Niet verqunni ngplichtiq
J vangkraal nabij

Bocholterweg / Vetpeelweg
Vergunning verlenen met
toepassing afwijking van
bestemminosolan.

Het maken en/of veranderen van een uitweg
Volgens artikel 2.18 van de Wabo dient een projectte worden beoordeeld aan de gestelde
toetsingsaspecten van hoofdstuk 2, afdeling 5 van de Algemene Plaatselijke Verordening.
Deze beoordeling heeft plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat het project voldoet.

Gclet op bovenstaande kan de omgevingsvergunning worden verleend.



Aan de vergunning is/zijn de volgende voorschrift(en) verbonden

Voorschriften
Aan deze vergunning is het navolgende voorschrift verbonden:

1. dat wordt voldaan aan het gestelde in de bijlage omgevingsvergunning voor de
activiteit.

Weert,

Namens burgem

nr.z 2OL8/0727/OG/

en wethouders,

r.
Margot van
hoofd afdeling ngen, Toezicht en Handhaving

I

b





Toetsing planologie t.a.v. aanvraag omgevingsvergunning Kettingdijk en omgeving

rooten

Rooien van
3 berken.
Geen
aanduiding
landschaps
-waarde,
dus geen
vergunning
benodiqd.

werken of werkzaamheden

Het verharden van onverharde
paden en het aanbrengen van
overige verhardingen is
vergunningplichtig, maar geldt
niet voor werkzaamheden van
ondergeschi kte betekenis, zoals
in deze situatie: het aanbrengen
op 2 locaties van circa B m2
halfuerharding per locatie.

Het aanleggen van paden en
oppervlakteverhardi ngen is
vergunningplichtig en toelaat-
baar indien noodzakelijk voor de
verbetering van de mogelijk-
heden voor recreatief mede-
gebruik. Daaraan wordt voldaan.
Geen strijdigheid.

bouwen

Bestemd voor agrarisch gebruik en
behoud en ontwikkeling van de
bestaande landschappelijke
karakteristiek.

Overige bouwwerken zijn
toegestaan tot max. 2,00 m
hoogte.

Geen strijdigheid

Bestemd voor het behoud of de
aanleg van voorzieningen voor het
wegverkeer.
Toegelaten zijn verkeersvoor-
zieningen en bouwwerken voor
verkeerstech n isch verantwoorde
uitrusting van wegen.
Bouwhoogte max. 2.00 m.
Geen striidiqheid.
Bestemd voor instandhouding,
herstel en ontwikkeling van de
aanwezige natuurlijke,
landschappel ijke, cu ltuur-
historische en archeologische
waarden;
Veeroosters t. b.v. natuurl ijk
begrazingsbeheer zijn niet strijdig

waarden

functieaandu iding
landschaps-
waarden

Bestemd voor het
behoud en/of
herstel van
aanwezige
landschappelijke
waarden;
met daaraan
ondergeschikt
recreatief
medegebruik.

Geen strijdiqheid

bestemming:
bestemmingsplan
Buitengebied 2011
enkelbestemming
'agrarisch met
waarden - natuur-
en landschaps-
waarden'en
dubbelbestemming
'waarde-
archeologie
middelhoog';

enkelbestemming
'verkeer'en
dubbelbestemming
'waarde-
archeologie
middelhoog';

enkelbestemming
'natu u r'

betreft

2 veeroosters
met
klappoortjes op
landweg;

aanvraag te
rooien eik is op
07.o2.20t9
ingetrokken

2 veeroosters
met
klappoortjes en
brede poorten
op einde
Kettingdijk en
rooien 3 berken

locatie

perceel
A

Q 145
Qs0

B

Q 132



roorenwerken of werkzaamheden

Het aanleggen van paden en
oppervlakteverhardi ngen is
vergunning plichtig en toelaat-
baar indien noodzakelijk voor de
verbetering van de mogelijk-
heden voor recreatief mede-
gebruik, Daaraan wordt voldaan,
Bestaande hoogteverschillen
mogen slechts plaatselijk en ¡n
geringe mate worden aangetast.
Daaraan wordt voldaan.
Geen striidiaheid.

Het aanleggen varì paden en
oppervl akteverhardi ngen is
vergunning plichtig en toelaat-
baar indien noodzakelijk voor de
verbetering van de mogelijk-
heden voor recreatief mede-
gebruik Daaraan wordt voldaan
Geen striidiqheid.
Het aanleggen van paden en
oppervlakteverhard ingen is
vergunningpl ichtig. Toelaatbaar
indien noodzakelijk voor de
verbetering van de mogelijk-
heden voor recreatief mede-
gebruik. Daaraan wordt voldaan.
Bestaande hoogteverschillen
mogen slechts plaatselijk en in
geringe mate worden aangetast.
Daaraaa wordt voldaan.
Geen striidiqheid.

bouwen

Bestemd voor de instandhouding,
versterking en ontwikkeling van
natuurlijke en landschappelijke
waarden.
Bouwwerken zijn daartoe
toegelaten tot max. 2.00 m. hoog.
Veerocsters t. b.v. na:uurlijk
begrazingsbreheer zijn niet strijdig.

Bestemd voor het behoud of de
aanleg van voorzieningen voor he:
wegverkeer.
Toegelaten zijn verkeersvoor-
zieningen en bouwwerken voor
verkeerstechn isch vera ntwoorde
uitrusting van wegen.
Bouwhoogte max. 2.00 m.
Geen striidiqheid.
Bestemd voor instandhouding,
herstel en ontwikkeling van de
aanwezige natuurlijke, land-
schappelijke, cultuurhistorische en
archeologische waarden ;
Veeroosters t.b.v. natuurlijk
begrazingsbeheer zijn niet strijdig.

Bestemd voor de instandhouding,
versterking en ontwikkeling van
natuurlijke en landschappelijke
waarden.
Bouwwerken zijn daartoe
toegelaten tot max. 2.00 m. hoog
Veeroosters t. b.v. natuurlijk
begrazingsbeheer zijn niet strijdig

waarden

dubbelbestemming
'waarde-ecologie'

bestemming:
bestemmingsplan
Bu¡tengeb¡ed 2011

dubbelbestemming
'waarde-ecolog ie'

enkelbestemming
'verkeer'en
dubbelbestemming
'waarde-
archeologie
middelhoog';

enkelbestemming
'natuu r';
dubbelbestemming
'archeologie
middelhoog'

betreft

2 veeroosters
met
klappoortjes en
brede poorten
op landweg

locatie

oerceel

c

Q 132



roo¡enwerken of werkzaamheden

Het verharden van onverharde
paden en het aanbrengen van
overige verhardingen is
vergunningplichtig, maar geldt
niet voor werkzaamheden van
ondergeschikte betekenis, zoals
in deze situatie: het aanbrengen
op 2 locaties van circa B m2
halfuerharding op 2 locaties.

bouwen

Bestemd voor agrarisch gebruik en
behoud en ontwikkeling van de
bestaande landschappelijke
karakteristiek.

Overige bouwwerken zijn
toegestaan tot max. 2,00 m
hoogte

Geen strijdigheid

niet vergunningplichtig

slagboom niet vergunningplichtig

niet vergunning plichtig

waarden

functieaanduiding
landschaps-
waarden;
bestemd voor het
behoud en/of
herstel van aan-
wezige land-
schappelijke
waarden;
met daaraan
ondergeschikt
recreatief
medegebruik.
Geen striidiqheid.

bestemming:
bestemmingsplan
Buitengebied 2011
enkelbestemming
'agrarisch met
waarden -
natuur- en
landschapswaarde'

enkelbestemming
'natuur';
du bbelbestemming
en'archeologie
middelhoog'en
'waarde-ecolooie'
betreft geen aan-
vraag omgevings-
vergunning

betreft geen aan-
vraag omgevings-
vergunning

enkelbestemming
'bos'en
dubbelbestemming
'waarde-ecoloqie'
enkelbestemming
'bos'en
dubbelbestemming
'waarde-ecolog ie'

betreft

2 klappoortjes
op landweg

toegang
beperken tot
voetgangers;
bord C1
betreft aparte
aanvraag aan
Pruiskesweo
toegang
beperken tot
voetgangers;
bord C1
plaatsing
slagboom

2 klappoortjes
op landweg

locatie

oerceel

D

a
a

1 32
1 33

E

Q 132
o 133

F
AG L22
AG 166

G

Q 130

H

Q 130



rootenwerken of werkzaamhedenbourruen

niet vergu nning pl ichtiç

Aanvraag is strijdig met doel-
einden voor'bos". 0p deze locatie
is echter al sedert llAO7 of eerder
geen ros aanwezig. Aan de
aanvraag kan medewerking
worden verleend. Met omgevings-
vergunning afwijken van
bestemmingsplan oP Erond van
art. 2.72lid 1 onder a. ten 2e

Wabo, juncto art. 4 aanhef en
onder 3. van Bijlage II Bor: 'een
bouwwerk, geen gebouw zijnde, of
een gedeelte van een dergelijk
bouw'alerk, mits wordt voldaan aan
de volgende eisen: a. niet hoger
dan 5 m, en b. de oppervlakte niet
meer dan 50 m2.

waardenbestemming:
bestemmingsplan
Buitengebied 2011

enkelbestemming
'natuu r';
dubbelbestemming
en'archeologie
middelhoog'en
'waarde-ecoloqie'
enkelbestemming
'bos'en
dubbelbestemming
'waarde-ecolog ie'

betreft

brede poort in
afrastering

vangkraal nabij
Bocholterweg /
Vetpeelweg

locatie

oerceel
I

Q 137

J

AH 16



GEMEENTE vVEERT

Bijlage omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen

Enkele alqemene richtliinen voor de uitvoerinq van bouwwerken.

Geldígheidsduur.
De omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen kan worden ingetrokken, indien:
a. blijkt, dat de vergunning ten gevolgde van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;
b. binnen 26 weken na dagtekening van de vergunning geen begin met de werkzaamheden is

gemaakt of slechts voorbereidende werkzaamheden zijn verricht;
c. de werkzaamheden langer dan 26 weken zijn gestaakt en niet zijn hervat.

Voorsch riften omoevi nosvero u n nino voor de_agtiviteit bouwen.

Eventueel bij een omgevingsvergunning gestelde voorschriften moeten worden nageleefd. Bij
nalatigheid is men in overtreding en strafbaar. Het gemeentebestuur heeft de bevoegdheid te
doen afbreken wat in strijd met de voorschriften is gebouwd.
Voor wijzigingen in het plan tijdens de bouw is vaak vooraf vergunning van burgemeester en
wethouders vereist. Het verdient aanbeveling hiervoor vooraf contact op te nemen met de
afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Mededelingen adn gemeente.
Start bouwwerkzaam heden
r De start van de bouwwerkzaamheden dient u tenminste twee werkdagen voor de

feitelijke aanvang van de werkzaamheden te melden.
Storten Beton
¡ Indien u van plan bent beton te storten dient u dit 2 werkdagen vóór stort per mail te

melden via handhavingbouwen@weert. nl.
Beëindiging bouwwerkzaamheden
. De beëindiging van de bouwwerkzaamheden dient uiterlijk op de dag van beëindiging

van de werkzaamheden te worden gemeld.
Let op! Het bouwwerk mag niet in gebruik worden genomen of gegeven voordat de
werkzaamheden gereed zijn gemeld.

De start- en gereedmelding kunt u doen via het digitale formulier "statuswijziging".
Dit formulier kunt u vinden op de website www.weert.nllomgevingsvergunning onder het tabblad
"formulieren",
Beschikt u niet over een internetverbinding? Dan kunt u de melding ook telefonisch doorgeven via
(049s) s7s 000.

Kwaliteitseisen.

Het bouwen moet geschieden naar de eis van goed en degelijk werk. Aan de gestelde eisen
wordt voldaan, indien de uitvoering geschiedt overeenkomstig de bepalingen van het
Bouwbesluit.
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