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Besluit op bezwaar met betrekking tot de op 7 februari 2O19
verleende omgevingsvergunning voor de locatie Pruiskesweg

Burgemeester en wethouders van Weert overwegen als volgt:

Op 7 februari2Ot9 is namens het college een omgevingsvergunning verleend aan de Vereniging
tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland voor de locatie Pruiskesweg.
Tegen de verleende omgevingsvergunning zijn vijf bezwaarschriften ingediend.

Burgemeester en wethouders besluiten:

1. de bezwaarschriften van de volgende reclamanten niet-ontvankelijk te verklaren:
a. H. Slangen, Lochtstraat 5 te Stramproy;
b. J. Bongaerts, Kruispeelweg 27 en J. Krops, Kruispeelweg 8 te Weert;
c. F. Smit, Delbroekweg 3 te Weert;

2. de bezwaarschriften van de Dorpsraad Altweerterheide en J. Visser, Pruiskesweg
16 te Weert ongegrond te verklaren;

3. de verleende omgevingsvergunning in stand te laten.

Overwegingen
De verlening van de vergunning is op 7 februari 2019 bekendgemaakt door toezending aan de
aanvrager. Op 13 februari 2019 is kennis gegeven van de verleende vergunning in het
Gemeenteblad. De vergunning is verleend voor de volgende activiteiten:

1. het (ver)bouwen van een bouwwerk
2. werk of werkzaamheden uitvoeren
3. het maken en/of veranderen van een uitweg.

De vergunning heeft betrekking op het realiseren van veeroosters, poorten met toebehoren op
en naast de Pruiskesweg (vergunningnr. 2078/0725/OG).

Bezwaa rsch riften
Tegen de verleende vergunning zijn bezwaarschriften ontvangen van:

1. de heer H. Slangen, Lochtstraat 5, Stramproy, d.d. 10.03.2019, ontvangen 2I.03.2079
2. Dorpsraad Altweerterheide, p.a. Diesterbaan 75, Altweerterheide - Weert, d.d.

16.03.2019, ontvangen 18.03.2019
3. de heer J. Bongaefts, Kruispeelweg 27 en de heer J. Krops, Kruispeelweg 8,

Altweerterheide - Weert, d.d. 20 maaft 2019, ontvangen 22.03.2019
4. de heer F. Smit, Delbroekweg 3, Altweerterheide - Weert, d.d.27.03.2019, ontvangen

27.03.2019.
5. de heer J. Visser, Pruiskesweg 16, Weert, d.d. 06.03.2019, ontvangen 06.03.2019,

aangevuld bij brief d,d. L4.04.2019 en e-mail d.d. 02.05.2019.
De beslissing op de bezwaarschriften is op 10 april 2019 verdaagd met maximaal zes weken.

Hoorzittino
Op 9 mei 2019 is een hoorzitting gehouden ten behoeve van het horen van belanghebbenden.
Het verslag van de hoorzitting maakt onderdeel uit van dit besluit.
Tijdens de hoorzitting heeft mevr. Mertens gewezen op een e-mail en brief van haar man, de
heer Van den Hurk, aan de gemeente met betrekking tot de begrazing in de Laurabossen en de
'ontsnapping'van een paard. Ze heeft echter geen uitnodiging ontvangen voor deze hoorzitting.
Dienaangaande wordt overwogen dat op 4 maart 2019 twee e-mails van de heerVan den Hurk
zijn ontvangen bij de gemeente met als onderwerp: 'pony overlast Laurabossen'. Deze e-mails
zijn op 17 maart 2019 opgevolgd door een brief aan de gemeente met als onderwerp:'pony's in
de Laurabossen'. Hierin wordt gesproken over de begrazing door pony's en Taurossen en de
hinder daarvan. Daarbij wordt opgemerkt: 'Wij, vooral met paarden en koetsen, maar ook
fietsers en wandelaars, zijn dan ook helemaal niet te spreken over de geplande aanleg van de
wildroosters langs en bíj de Pruiskesweg, waar binnenkort ook een besluit over genomen moet
worden'.



Gelet op het onderwerp en aangezien niet wordt gesproken over bezwaren of bezwaarschrift,
zijn deze e-mails en brief niet als bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning in behandeling
genomen.

Ontvankelijkheid
Gelet op de datum van bekendmaking op 7 februari 2019 kon bezwaar worden gemaakt tot en
met 21 maat 2019. De ingediende bezwaren onder 1, 2 en 5 zijn derhalve tijdig ingediend.
De onder 3 en 4 genoemde bezwaarschriften zijn na afloop van de geldende termijn van zes
weken ingekomen. Deze reclamanten zijn per brief van 10 april 2019 in de gelegenheid gesteld
orn evenLuele redenen voor de termijnoverschrijding kenbaar te maken. Daarbij is gewezen op
mogelijke niet-ontvankelijk verklaring van het bezwaar.

Tevens is per brief van 10 april 2019 aan de reclamanten onder L, 3 en 4 kenbaar gemaakt dat
gelet op de afstand van de woning van reclamant tot de locatie van de veeroosters, vooralsnog
niet blijkt van een rechtstreeks belang bi¡ de verleende omgevingsvergunning. Hierbij is even-
eens aangegeven dat dit aspect van belang is in het kader van de ontvankelijkheid.

Ontvankelijkheid bezwaar nr. 1 H. Slangen
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maken aangezien het geschikte menroute is.
De woning van reclamant, Lochtstraat 5 te Stramproy, is gelegen op een afstand van circa 1,25
kilometer tot de locatie Pruiskesweg.
Onder een belanghebbende wordt volgens artikel L:2 van cle Algemene wet hestt¡ursrechf
verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Gelet op de hiervoor
genoemde afstand zal er geen sprake zijn van te ondervinden gevolgen in verband met
(uit)zicht, geluid of andere mogelijke directe hinder. De bezwaren richten zich op de te
realiseren veeroosters en in verband daarmee de hinder door het gebruik van de weg als
menroute. Dat belang bij de locatie waar de veeroosters zijn voozien is echter onvoldoende om
te kunnen spreken van een eigen en persoonlijk belang bij het betrokken besluit.
Het bezwaar dient derhalve niet-ontvankelijk te worden verklaard.

Tevens heeft reclamanttijdens de hoorzitting gewezen op zijn brief aan de gemeente d.d. 20
januari 2019, ingekomen 24 januari 2019, met als bovenschrift: 'bezwaarschrift nr. 5 op
veeroosters' en de tekst'behoort bij bezwaarschrift nr. 5, 13 januari 2019 op de veeroosters'
Verwezen wordt daarbij naar besluiten van 10 en 18 februari 2015 met betrekking tot aan-
wijzing weggedeelten Kettingdijk, Leukerweg en Pruiskesweg. De brief is door reclamant
ondertekend en voorzien van een lijst met een groot aantal handtekeningen.
Deze brief is ingekomen voordat er een besluit was genomen op de aanvraag voor een
omgevingsvergunning. Verder heeft deze brief geen betrekking op een omgevingsvergunning

Ontvankelijkheid bezwaar nr. 2 Dorpsraad Altweerterheide
De vereniging Dorpsraad Altweerterheide heeft op 24 juli 2OO2 de door de vereniging vast-
gestelde statuten laten opnemen in een notariële akte. De vereniging stelt zich volgens de
statuten ten doel het bevorderen van de woon-, werk- en leefsituatie in het kerkdorp
Altweerterheide, waarbij de vereniging als bruggenhoofd zal dienen in de contacten met
(overheids-)instanties, zulks ter behartiging van de algemeen maatschappelijke belangen van
de bewoners van dit kerkdorp. De locatie waar de vergunning betrekking op heeft is gelegen in

het buitengebied wat behoort tot de kern Altweerterheide. Verder is de Dorpsraad al meerdere
jaren concreet en actief betrokken bij overleggen met betrekking tot de begrazing van
natuurgebieden in het buitengebied. Gelet op hetvorenstaande kan de vereniging worden
ontvangen in haar bezwaren met betrekking tot de omgevingsvergunning.

Ontvankelijkheid bezwaar nr. 3 l. Bongaerts en l. Kroos
Het bezwaarschrift d.d. 20 maart 2019 is op 22 maart 2019 aan de balie van het stadhuis
afgegeven. Op de ontvangstbevestiging en de enveloppe is de datum 22maart2OL9
geschreven respectievelijk gestempeld.
In de brief van 10 april 2019 is gelegenheid geboden om binnen een week eventuele redenen
voor de termijnoverschrijding schriftelijk of per e-mail kenbaar te maken. Daarop is binnen de
termijn geen reactie ontvangen.
Tevens is er per brief van 10 april 2019 gewezen op de afstanden van de woningen van
reclamanten tot de vergunde locatie met veeroosters.
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In de verleende omgevingsvergunning is vermeld welke procedure is gevolgd en waaraan de
aanvraag is getoetst: de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het Besluit omgevings-
recht, de Ministeriële regeling omgevingsrecht en het ter plaatse geldende bestemmingsplan.
In de omgevingsvergunning is de toetsing aan het bestemmingsplan opgenomen.
De ingediende bezwaren richten zich niet tegen de uitgevoerde toetsing van de aanvraag aan de
geldende regels. De bezwaren leiden derhalve niet tot een weigering of wijziging van de
verleende vergunning.

Inhoudeliik m.b.t. bezwaar nr. 5 L Visser
Samengevat is reclamant van mening dat de procedure niet correct wordt gevolgd, onder
andere door een verkeerde volgorde van besluiten. Verder stelt hij dat er geen sprake is van
vee, maar van wilde/verwilderde dieren, waardoor de grondslag voor de vergunning ontvalt.
Om de'omleiding' naast de roosters voor ruiters en menwagens mogelijk te maken is een soort
weg nodig, waarvoor echter geen toestemming is gegeven en waarop de Wet ruimtelijke
ordening van toepassing is.
De twee via de oversteek te verbinden gebieden, de Raamweide en de Graus, zijn zeer
verschillende gebieden in diverse opzichten. Door openstelling van de oversteek zal de
gewenste vorm van begrazing niet mogelijk blijken. Voor elk van de beide gebieden is een
aangepast individuele vorm van beheer nodíg. Dit verschil in begrazing is nader toegelicht door
reclamant. Er is niet duidelijk gemaakt waarom de aanvraag nu in behandeling wordt genomen
terwijl in 2OI4 de aanvraag geweigerd werd. De veiligheid van het verkeer wordt in groot
gevaar gebracht, zeker bij mistvorming zoals die in dit gebied voorkomt.

Ten aanzien van de bezwaren wordt als volgt overwogen.
In de verleende omgevingsvergunning is vermeld welke procedure is gevolgd en waaraan de
aanvraag is getoetst: de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het Besluit omgevings-
recht, de Ministeriële regeling omgevingsrecht en het ter plaatse geldende bestemmingsplan.
In het genomen besluit is de toetsing aan het bestemmingsplan opgenomen.
De ingediende bezwaren richten zich niet tegen de uitgevoerde toetsing van de aanvraag aan de
geldende regels. De bezwaren leiden derhalve niet tot een weigering of wijziging van de
verleende vergunning.

Gelet op de desbetreffende artikelen in de Algemene wet bestuursrecht en de Wet algemene
bepa lingen omgevingsrecht.

weert, lSJUN| 2019

Burgemeester en wethouders van W

G. rinkman A
gemeentesecretaris bu
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De heer Krops heeft tijcfens de hoorzitting aangegeven dat zij van de desbetreffende weg
gebruik maken aangezien het een geschikte menroute is. Verder heeft hij desgevraagd
medegedeeld dat het bezwaarschrift tijdig is afgegcven op het stadhuis, maar pas een dag later
is ingeboekt.
Uit de verstrekte ontvangstbevestiging blijkt dat het bczwaarschrift op 22 maart 2019 op het
stadhuis is afgegeven. Erzijn geen documenten voorhanden waaruit zou blijken dat het
bezwaar tijdig is ingekomen.
De woningen van reclamanten, Kruispeelweg2T en B, zijn gelegen op een afstand van circa 3,4
respectievelijk 3,5 kilometer tot de locatie Pruiskesweg.
Onder een belarrglrebbende wordt volgens artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht
verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Gelet op de hiervoor
genoemde afstanden zal er geen sprake zijn van te ondervinden gevolgen in verband met
(uit)zicht, geluid of andere mogelijke directe hinder. De bezwaren richten zich op de te
realiseren veeroosters en in verband daarrnee de hinder door het gebruik van de weg als
menroute. Dat belang bij de locatie waar de veeroosters zijn voorzien is echter onvoldoende om
te kunnen spreken van een eigen en persoonlijk belang bij het betrokken besluit.
Gelet op de termijnoverschrijding en het ontbreken van een rechtstreeks belang dient het
bezwaa r n iet-ontva n ke I ij k te worden verklaard.

Ontvankelijkheid bezwaar nr. 4. F. Smit
Het bezwaarschrift d.d.27 gnaart 2019 is op 27 maar-t 2019 aan de balie van het stadhuis
afgegeven. In de brief van de gemeente van 10 april 2019 is gelegenheid geboden om binnen
een week eventuele redenen voor de termijnoverschrijding schriftelijk of per e-mail kenbaarte
maken. Op 16 april 2019 heeft reclamant een brief gericht aan de gemeenteraad. Daarln is

aangegeven dat de termijnoverschrijding het gevolg is van onduidelijkheid over de ingangs-
datum van de termijn.
Tevens is per brief van de gemeente van 10 april 2019 gewezen op de afstand van de woning
van reclamant tot de vergunde locatie met veeroosters.
In het bezwaarschrift is aangegeven dat reclamant als inwoner aan de rand van het gebied,
natuurliefhebber en coördinator van de Werkgroep Ecologische Werkgroep Weert-Zuid, waar-
mee regelmatig in het gebied natuurinventarisaties en beheerwerk wordt verricht, het gebied
regelmatig bezoekt en gebruik maakt van de wegen.
De woning van reclamant, Delbroekweg 3 te Weert, is gelegen op een afstand van circa 1,4
kilometer tot de locatie Pruiskesweg. Onder een belanghebbende wordt volgens artikel 1:2 van
de Algemene wet bestuursrecht verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is
betrokken. Gelet op de hiervoor genoemde afstand zal er geen sprake zijn van te ondervinden
gevolgen in verband met (uit)zicht, geluid of andere mogelijke directe hinder. Het belang waarin
reclamant wordt geraakt is onvoldoende om te kunnen spreken van een eigen en persoonlijk
belang bij het betrokken besluit.
Gelet op de termijnoverschrijding en het ontbreken van een rechtstreeks belang dient het
bezwaar niet-ontvankelijk te worden verklaard.

Ontvankelijkheid bezwaar nr. 5. L Visser
Het bezwaarschrift is tiidio inqediend. Reclamant is woonachtig op een afstand van circa 250
meter vanaf de locatie waar de veeroosters zijn voorzien. Het is niet uitgesloten dat het geluid
van auto's als gevolg van het rijden over de veeroosters hoorbaar is bij zijn woning.
Het perceel met woning van reclamant, Pruiskesweg 16, is bereikbaar via drie toegangswegen:
de Pruiskesweg vanuit oostelijke richting, de Pruiskesweg vanuit westelijke richting en de
zand/kiezelweg vanuit zuidelijke richting naar de Pruiskesweg. Laatstgenoemde route zal een
ondergcschiktc functie hebben. Bij elk gebruik van de Pruiskesweg in westelijke richting heeft
reclamant te maken met de vergunde veeroosters met poorten en toebehoren.
In verband met het vorenstaande kan reclamant ontvangen worden in zijn bezwaren.

Tnhnr r¡laliilz m lr f hazrrt^ar nr 1 F\arncraa¡l Â lfrr¡aar4arhai¡la

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

Ten aanzien van de bezwaren wordt als volgt overwogen.
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