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OMGEVINGSVERGUNNING (REGULIERE PROCEDURE) 
 

 
Burgemeester en wethouders van Weert hebben op 23 oktober 2018 een aanvraag om 
een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) ontvangen van: 
 
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland  
Postbus 9955  

1243 ZS ‘s-Graveland 
 

De aanvraag is ingediend voor het realiseren van veeroosters en klaphekjes gelegen aan 
de Pruiskesweg te Weert, kadastraal bekend gemeente Weert, sectie AG nummers 122 en 
166. 
 

De aanvraag is geregistreerd onder nummer: 2018/0725/OG/. 
 
 
Besluit 
Gelet op artikel 2.1 van 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. werk of werkzaamheden uitvoeren. 
3. 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 realiseren van veeroosters en klaphekjes aan artikel 2.1, lid 1 onder a 

van de Wabo; 
 het uitvoeren van een werk of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een 

bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is 
bepaald aan artikel 2.1, lid 1, 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 uw aanvraag voldoet en daarom verlenen wij u de 
gevraagde omgevingsvergunning.  
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overwegingen 
De volgende inhoudelijke overwegingen liggen aan het besluit ten grondslag: 
 
Het (ver)bouwen van een bouwwerk 

De aanvraag heeft betrekking op het aanbrengen van twee veeroosters in de Pruiskesweg. 
Ter plaatse heeft de grond de enkelbestemming ‘verkeer’. Op grond van artikel 23.1.1 
aanhef en onder a. zijn deze gronden bestemd voor onder andere de aanleg van 
voorzieningen voor het wegverkeer en voor voorzieningen ten algemene nutte. Op grond 
van de bouwregels in artikel 23.2.1 aanhef en onder f. zijn op deze gronden bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde toegestaan, die noodzakelijk zijn voor een verkeerstechnisch 
verantwoorde uitrusting van wegen zoals voorzieningen voor de wegverkeerregeling. De 

maximale bouwhoogte is 2.00 meter.  
De veeroosters worden aangebracht om het mogelijk te maken dat runderen of ander vee 
ter plaatse de Pruiskesweg kan oversteken van het ene weiland/natuurterrein naar het 
andere. Door de aanleg van twee veeroosters op een onderlinge afstand van circa 15 
meter wordt voorkomen dat vee buiten die ruimte op de openbare weg komt. Gelet hierop 
is het aanbrengen van de veeroosters niet strijdig met de doeleindenomschrijving en de 
bouwregels in het bestemmingsplan. 

 
Op een klein deel van de locatie van de roosters (circa 0,30 m van de lengte van 5,80 m) 
is op grond van het bestemmingsplan tevens van kracht de functieaanduiding 
‘landschapswaarden’. Aldaar zijn de gronden volgens artikel 23.1.1 aanhef en onder f. 
tevens bestemd voor het behoud en/of herstel van aanwezige landschappelijke waarden. 
Feitelijk ligt ter plaatse de asfaltverharding van de Pruiskesweg en betreft het eigenlijk een 

onnauwkeurigheid in de verbeelding. Het aanbrengen van de veeroosters ter plaatse van 
bestaande asfaltverharding is niet in strijd met het onder f. bepaalde. Op grond van het 
vorenstaande kan de omgevingsvergunning bouwen worden verleend. 
 

Het bouwplan is in overeenstemming met de geldende bestemmingsplan “Buitengebied 
2011”, de bepalingen van het Bouwbesluit en de gemeentelijke bouwverordening.  
Het bouwplan is gelegen in een gebied waarvoor geen redelijke eisen van welstand van 

toepassing zijn. 
 
Werk of werkzaamheden uitvoeren. 
In verband met de aan te leggen veeroosters zijn tevens werken en werkzaamheden 
voorzien in de directe nabijheid, zoals het verwijderen van beplanting, grondverzet, het 
aanbrengen van halfverharding en het plaatsen van afrasteringen met poorten, een en 
ander zoals op tekening 2016-1873 is aangegeven. Het betreft voorzieningen voor het 

laten passeren van voetgangers, ruiters en menwagens over de Pruiskesweg. 
Ter plaatse heeft de grond grotendeels de enkelbestemming ‘verkeer’ met de 
functieaanduiding ‘landschapswaarden’. Op grond van artikel 23.1.1 aanhef en onder a. 
zijn de gronden met de bestemming ‘verkeer’ bestemd voor onder andere de aanleg van 
voorzieningen voor het wegverkeer en voor voorzieningen ten algemene nutte. Ter plaatse 
van de aanduiding ‘landschapswaarden’ is de grond tevens bestemd voor het behoud en/of 

herstel van aanwezige landschappelijke waarden (artikel 23.1.1). 
De aanleg van de genoemde voorzieningen voor het passeren van voetgangers, ruiters en 

menwagens is niet in strijd met de bestemming ‘verkeer’ en evenmin met de aanduiding 
‘landschapswaarden’. De voorzieningen worden immers gerealiseerd ten behoeve van het 
natuurlijk beheer van de gebieden aan weerszijden van de weg. 
Op grond van artikel 23.7.1. van het bestemmingsplan is er een omgevingsvergunning 
voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden benodigd voor het verwijderen van 

houtopstanden ter plaatse. De aanvraag voorziet niet in het verwijderen van bomen of 
andere houtopstanden. Wel is het nodig ter plaatse de onderbegroeiing in de zin van 
bermbegroeiing te verwijderen. Dat is echter niet vergunningplichtig.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een klein deel van de werkzaamheden (aanbrengen halfverharding, plaatsen brede 
poorten, wijzigen bermprofiel) aan de zuidkant is gesitueerd binnen de enkelbestemming 
‘natuur’ en de dubbelbestemming ‘waarde - ecologie’. Volgens artikel 14.1.1 zijn de voor 
‘natuur’ aangewezen gronden bestemd voor: 

a. instandhouding, herstel en ontwikkeling van de aanwezige natuurlijke, 

landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden; 

b. instandhouding of ontwikkeling van een (half)natuurlijke vegetatie, waarin kruiden 

en/of struiken aspectbepalend zijn; 

c. bestrijding en voorkoming van bodemerosie en wateroverlast; 

d. agrarisch gebruik voor zover noodzakelijk voor de instandhouding of ontwikkeling 

van de natuurlijke kwaliteiten; 

e. waterhuishoudkundige voorzieningen; 

f. bestaande verkeersvoorzieningen; 

g. recreatief medegebruik.  

Gelet op hetgeen onder a., b. en g. is aangegeven worden de voorgenomen 
werkzaamheden niet als strijdig aangemerkt met de bestemming ‘natuur’. 
Op basis van artikel 14.7.1 is een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of 
werkzaamheden benodigd voor onder andere het aanleggen of verharden van wegen of 
paden en het aanbrengen of verwijderen van andere oppervlakteverhardingen. Een 

vergunning voor het aanleggen van paden kan worden verleend als deze noodzakelijk zijn 
voor de verbetering van de mogelijkheden voor recreatief medegebruik. Aan deze 
voorwaarde wordt voldaan gelet op de functie van de aan te leggen halfverharding voor 
het laten passeren van ruiters te paard en menwagens. 

Verder zijn deze werken slechts toelaatbaar indien door deze werken en werkzaamheden, 
dan wel door daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen de 
stedenbouwkundige en/of landschappelijke waarden van de desbetreffende gronden, niet 

onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het 
herstel van die waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind. 
De hier aan de orde zijnde werken en werkzaamheden binnen de bestemming ‘natuur’ 
beslaan slechts een kleine oppervlakte (circa 8 vierkante meter halfverharding) met twee 
brede poorten. 
Gelet daarop kan niet gesproken worden van onevenredige gevolgen van de werken en 

werkzaamheden voor de aanwezige waarden.  
 
De gronden die zijn aangewezen voor ‘natuur’ hebben tevens de dubbelbestemming 
‘waarde - ecologie’. Op grond van artikel 36.1.1 zijn deze gronden mede bestemd voor de 
instandhouding, versterking en ontwikkeling van natuurlijke en landschappelijke waarden. 
De voorgenomen werken en werkzaamheden zijn hiermee niet in strijd.  
Volgens artikel 36.7.1 is een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of 

werkzaamheden benodigd voor onder andere het aanleggen of verharden van wegen, 

voet-, ruiter- of rijwielpaden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen. Een 
vergunning voor het aanleggen van paden kan worden verleend als deze noodzakelijk zijn 
voor het verbeteren van de mogelijkheden voor recreatief medegebruik. Daarbij mogen 
bestaande hoogteverschillen slechts plaatselijk en in geringe mate worden aangetast. Aan 
deze voorwaarde wordt voldaan gelet op de functie van de aan te leggen halfverharding 
voor het laten passeren van ruiters te paard en menwagens. Het betreft slechts een kleine 

oppervlakte waar bestaande hoogteverschillen worden aangetast. Dit betreft bovendien 
geen natuurlijke hoogteverschillen in het landschap, maar het hoogteverschil tussen de 
weg en het weiland. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verder zijn deze werken of werkzaamheden slechts toelaatbaar indien door die werken of 
werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct hetzij indirect te verwachten 
gevolgen voor de in artikel 36.1 genoemde waarden en doeleinden, niet onevenredig 
worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor herstel van de 

bedoelde waarden niet wezenlijk worden verkleind. 
De hier aan de orde zijnde werken en werkzaamheden binnen de dubbelbestemming 
‘waarde-ecologie’ beslaan slechts een kleine oppervlakte (circa 8 vierkante meter 
halfverharding) met twee brede poorten. Gelet daarop kan niet gesproken worden van 
onevenredige gevolgen van de werken en werkzaamheden voor de aanwezige waarden. 
 
Het maken en/of veranderen van een uitweg 

Volgens artikel 2.18 van de Wabo dient een project te 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. 
 
 
Gelet op het vorenstaande kan de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken 
en werkzaamheden worden verleend.  

 
 
 
 
 
Voorschriften 

Aan deze vergunning is het navolgende voorschrift verbonden:  
 

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

 
 
 

 
 
Weert, 7 februari 2019      nr.: 2018/0725/OG/ 
 
Namens burgemeester en wethouders, 
 
 

 

 
Margot van den Broeke 
hoofd afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
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Bijlage omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen 
 
 
Enkele algemene richtlijnen voor de uitvoering van bouwwerken. 

Geldigheidsduur. 

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. 
 
 
Voorschriften omgevingsvergunning voor de activiteit 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 aan gemeente. 

Start bouwwerkzaamheden 
 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.nl/omgevingsvergunning onder het tabblad 
"formulieren". 

Beschikt u niet over een internetverbinding? Dan kunt u de melding ook telefonisch doorgeven via 
(0495) 575 000. 
 
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 Bouw 
besluit. 
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