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Onderwerp

Principeverzoek clusteren schutterij-activiteiten aan de Ittervoorterweg 70h

Voorstel

In principe medewerking te verlenen aan de clustering van de schutterij-activiteiten aan
de Ittervoorterweg 70h met toepassing van een omgevingsvergunning (uitgebreid).

Inleiding

Schutterij St. Cornelis uit Swartbroek heeft een principeverzoek ingediend om een
schietboom met kogelvanger te plaatsen bij hun verenigingsgebouw aan de
Ittervoorterweg 70h (kadastraal bekend: gemeente Weert, sectie AA, nummer 676) en de
schutterij-activiteiten te clusteren.

In het verleden hebben diverse juridische procedures er voor gezorgd dat op de locatie
aan de Ittervoorterweg 70h nooit een schietboom met kogelvanger gebouwd kon worden.
Er werd niet voldaan aan de normen die gelden voor geluid. Inmiddels zijn de technieken
voor zowel de kogelvangers als de buksen zodanig aangepast, dat nu wel aan de
geluidnormen kan worden voldaan.

Aangezien er nooit een vergunning verleend kon worden voor een schietboom met
kogelvanger aan de Ittervoorterweg 70h, is een aantaljaren geleden een tijdelijke
vergunning verleend voor een schietboom met kogelvanger nabij de voetbalvelden in
Swartbroek, aan de zijde van het Hennenstraatje. Dit is niet handig voor de schutterij,
omdat het clubgebouw aan de Ittervoorterweg staat.

Bestemmingsplan

Het perceel aan de lttervoorterweg 70h is gelegen in het bestemmingsplan
'Altweerterheide, Laar, Stramproy, Swartbroek en Tungelroy' en heeft de bestemming
'Maatschappelijk' met de functieaanduiding 'specifieke vorm van sport - schutterij'.
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Conform het bestemmingsplan zijn schietbomen met kogelvangers alleen toegestaan ter
plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - kogelvanger'. Deze ligt niet op

onderhavig perceel. De realisering van een schietboom met kogelvanger is conform het
bestemmingsplan derhalve niet toegestaan.

Beoogd effect/doel

Het clusteren van de schutterij-activiteiten aan de lttervoorterweg 70h

Argumenten

1.1 Het zal niet leiden tot een verslechtering van het woon- en leefkllmaat.
Er is een akoestisch onderzoek (dd. 14 november 2019) uitgevoerd naar de effecten van
het realiseren van de schietboom met kogelvanger op de leefomgeving. Hieruit is naar
voren gekomen dat er geen overschrijdingen zijn van de normering en dat er sprake is

van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

1.2 De continuïteit en de levensvatbaarheid van de vereniging kunnen beter worden
geborgd.
De schietactiviteiten zijn momenteel gesitueerd aan het Hennenstraatje. Voor de

continuiteit van de vereniging is het van belang dat de schutterij-activiteiten worden
geclusterd bij het verettigiltgsgeLruuw.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Flnanclële, personele en juridische gevolgen

Financiële gevolgen
Voor een omgevingsvergunning (uitgebreid) bedragen de legeskosten€ 6.2t2,00 (prijspeil
2020). Deze leges komen boven op de bouwleges. De leges van dit principeverzoek
bedragen € 1.193,-. Deze leges worden te zijnertijd in mindering gebracht op de leges,
die verschuldigd zijn voor de procedure van de Omgevingsvergunning (uitgebreid).

Personele gevolgen
Niet van toepassing

luridische gevolgen
Met de schutterij wordt een planschadeovereenkomst aangegaan.

Onderdeel van de procedure om te komen tot een omgevingsvergunning is dat de ontwerp
omgevingsvergunning gedurende 6 weken ter inzage wordt gelegd. Gedurende deze
periode bestaat de mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen. De verwachting is,
gelet op het verleden, dat hiervan gebruik gemaakt zal worden.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Initiatiefnemer dient uiterlijk 1 juli 2020 een omgevingsvergunning (uitgebreid) aan te
vragen.
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Com m un icatie/ partici patie

De schutterij heeft donderdag 16 januari 2020 een informatiebijeenkomst georganiseerd
voor omwonenden. Tijdens deze bijeenkomst zijn de inwoners van Swartbroek
geÏnformeerd over het planvoornemen.

Overleg gevoerd met

Intern:

Marian Afts en Johan van der Burg (afdeling Ruimte & Economie)

Extern:

Niet van toepassing.

Bijlagen:

Principeverzoek Schutterij St. Cornelis
Antwoordbrief Schutterij St. Cornelis
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