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Principeverzoek diverse grondwallen, geluidwerende kappen en zonnepanelen bij de
Schietbaan De Wildenberg B.V. op de locatie Op Kernies 3

Voorstel

In principe in te stemmen met de oprichting van diverse grondwallen, plaatsen
geluidwerende kappen en realiseren zonnepanelen bij de Schietbaan De Wildenberg B.V
op de locatie Op Kernies 3 met toepassing van een omgevingsvergunning (uitgebreid).

Inleiding

Door initiatiefnemer, Schietbaan De Wildenberg 8.V., is een principeverzoek ingediend om
geluidswallen en overkappingen te realiseren met het aanvullende verzoek om op de reeds
bestaande geluidswal 3100 zonnepanelen aan te mogen leggen. Schietbaan De Wildenberg
B.V. valt per 1 januari 2016 onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. In het
Activiteitenbesluit is een norm voor schietgeluid van schietbanen opgenomen. Voor
bestaande buitenschietbanen geldt een overgangstermijn van 5 jaar voordat deze norm
gaat gelden. Dit houdt in dat Schietbaan De Wildenberg op l januari 2O2t aan de in het
Activiteitenbesluit opgenomen norm voor schietgeluid zal moeten voldoen. Om aan deze
geluidnormen te kunnen voldoen zijn de geluidswallen en overkappingen nodig.

Bestemmingsplan

De meeste overkappingen en geluidwallen zijn gelegen binnen het bestemmingsplan
'Buitengebied 2011' en zijn bestemd als'Sport'. De bestemming van de grond waarop de
bestaande geluidswal is gelegen heeft op grond van het bestemmingsplan 'Buitengebied
2011' abusievelijk de bestemming 'Agrarisch met waarden - Natuur- en
landschapswaarden' gekregen. In het hiervoor geldende bestemmingsplan 'Buitengebied
1998' waren deze gronden bestemd als 'Recreatieve doeleinden' met de aanduiding 'Sgr'
(schietvereniging). Dit zal bij een eerstvolgende herziening weer worden hersteld naar de
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'oude' situatie. Het bestemmingsplan staat het realiseren van geluidswallen, de gevraagde
overkappingen en de zonnepanelen niet toe.

Beoogd effect/doel

Het planologisch mogelUk maken van dit initiatief.

Argumenten

1.1 Met het realiseren van de geluidswallen en de overkappingen wordt voldaan aan de
geluìdsnormen.
De grondwallen (met een hoogte van 9 meter) worden aangelegd in het kader van
geluidsreductie. Overigens is reeds eerder een vergunning verleend voor het aanleggen
van een geluidswal, eveneens 9 meter hoog. Met het huidige verzoek wordt gevraagd om

verbreden. De overkappingen zijn overigens reeds deels gerealiseerd en kunnen nu

worden gelegaliseerd.

1.2 Het initiatief past binnen de Tweede partìële herziening van de Structuurvisie Weert
2025.
Op 20 september 2017 heeft de gemeenteraad de 'Tweede partiële herziening van de

SlruuLuurvisie Weert 2025'vastgesteld. Hierin wordtde opstelling van zonnepanelen in het
buitengebied mogelijk gemaakt, indien deze gekoppeld kunnen worden aan een andere
functie, bijvoorbeeld geluidswallen. Ten behoeve van de aanleg van deze zonnepanelen
dient initiatiefnemer een ruimtelijk inrichtingsplan op te stellen in verband met een goede

ruimtelijke inpassing.

1.3 Met het toestaan van tlit initiatief wordt invulling gegeven aan het opwekken van
duurzame energie.
Met het mogelijk maken van dit initiatief wordt een positieve bijdrage geleverd aan
duurzame energieopwekking. Dit past in de ambitie van de gemeente Weert om in 2040
energieneutraal te zijn. De voorkeur van de gemeente gaat er naar uit om (een deel van)
de zonnepanelen coöperatief te ontwikkelen. Zo vloeit (een deel van) de opbrengsten
terug naar de omgeving. Dit zal aan initiatiefnemer worden meegegeven.

2.1 De principetoestemming wordt in tijd beperkt.
Initiatiefnemer zal er op worden gewezen dat dit een principetoestemming is, waaraan
geen rechten kunnen worden ontleend. Als hij van dit recht gebruik wil maken, dient
uiterlijk 1 augustus 2020 een ontvankelijke aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreide
procedure) te zijn ontvangen.

Kanttekeningen en risico's

1.1 Er moet rekening worden gehouden met de waterhuishoudkundlge aspecten.
De realisering van het zonnepanelenveld mag geen (water)overlast voor de omgeving
opleveren. Het initiatief mag er niet toe leiden dat de gehele oppervlakte zich gaat
gedragen als verhard oppervlak. Initiatiefnemer moet onderbouwen hoe hij hier mee
omgaat.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Leaes
De kosten voor de omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) bedragen € 6.066,00
(prijspeil 2019). De leges van het principeverzoek bedragen € 1.165,00. Deze leges wordt
te zijner tijd in mindering gebracht op de leges, die verschuldigd is voor de
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omgevingsvergunning. Het bedrag aan leges komt ten goede aan de totale opbrengst
leges omgevingsvergunningen.

Juridische gevolgen
Met initiatiefnemer zal een planschadeovereenkomst worden gesloten in verband met de
afwenteling van planschade.

Personele gevolgen
Niet van toepassing

Duurzaamheid

Weert heeft de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Onderhavig initiatief draagt bij
aan deze ambitie.

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing.

Comm unicatie/participatie

Initiatiefnemer wordt per brief geinformeerd over dit besluit.

Overleg gevoerd met

Intern:

. Karin van de Water (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving)
¡ Marian Arts, Werner Mentens (afdeling Ruimte & Economíe)

Mw. S. de Boer (Janike Haakmeester Advocatuur)

Extern:

a

Bijlagen:

1. Principeverzoek
2. Antwoordbrief met bijlage
3. Situatietekening geluidwallen met zonnepanelen
4. Situatietekening geluidwerende kappen
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