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Geachte raadsleden,

Op 29 maaft 2019 vroeg TMF Techniek B.V. een tijdelflke omgevingsvergunning aan voor de
tijdelijke huisvesting van maximaal 108 arbeidsmigranten voor een periode van maximaal
tien jaar aan de Doctor Schaepmanstraat 45 in Weeft. Met deze brief informeren wij u over
het genomen besluit en het omwonendenoverleg.

Besluit
Op L2 mei april 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders een beslissing op
de aanvraag genomen. Wij hebben besloten de gevraagde tijdelijke omgevingsvergunning
onder voorschriften te verlenen. Voor de inhoud van de beslissing venrrijzen wij u naar
bijgevoegde beslissing.

Omwonendenoverleq
Tijdens het laatste ãverleg met een afvaardiging van de klankbordgroep, dat op 4 mei
2020 heeft plaatsgevonden, hebben de aanwezigen met name hun zorgen geuit over
beheer aspecten. Via voorschriften aan de vergunning is het beheer in het gebouw en in
de buitenruimte bij het gebouw geborgd. De zorgen hadden met name betrekking op
overlast gevende situaties in het openbaar gebied. Hierbij gaat het om openbare orde en
veiligheid. Met de aanwezigen is afgesproken dat eind juni 2O2O het eerste
omwonendenoverleg wordt gehouden. Er wordt dan een leidraad voor overlast in de
openbare ruimte met de betrokkenen besproken. Alle omwonenden worden door de
gemeente uitgenodigd om aan het omwonendenoverleg deel te nemen.

Met vrien ke groet,
n wethouders,m r

M.J Meeftens
ge tesecretaris

fuN-T
G.J.W. Gabriëls
loco-bu rgemeester

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-ma¡l: gemeente@weert.nl
Websl te : www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert
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Geachte heer Mulders,

Op 29 maart 2019 vroeg u een tijdelijke omgevingsvergunning aan voor de tUdelijke
huisvesting van maximaal 108 arbeidsmigranten voor een periode van maximaal tien jaar
aan de Doctor Schaepmanstraat 45 ¡n Weert. In deze brief leest u welke beslissing wij
nafnen op uw aanvraag.

On¡ bc¡luit
WiJ verlenen u de tijdelijke omgevingsvergunning. U krflgt de vergunning samen met deze
brief. Wilt u de vergunning en de bijlagen goed doorlezen? Hier staat belangriJke
informatie ln over uw vergunning. Onder andere aan welke voorschriften u moet voldoen.
Dit kan veel misverctanden voorkomen.

f nwcrkingtrcding
De dag na verzenddatum van deze brief treedt dit besluit in werking. Binnen zes weken
kunnen belanghebbenden bezwaar aantekenen en de voorzieningenrechter vragen het
besluit te schorsen. Over een bezwaar moeten wij eerst een beslult nemen. De vergunning
kan in dit geval alsnog worden gewijzigd of geweigerd. MaaK u direct gebruik van de
vergunning, dan is dat voor uw eigen risico.

LcAcl
Voor deze tijdelijke omgevingsvergunning betaalt u legeskosten. Dat staat in de
legesverordening. U kr¡jgt samen met deze brief de factuur.

llcdcdclingGn arn gcmccntc
Voor de verplichtingen aan de gemeente voor het melden van de start van de
bouwwerkzaamheden en de beëindiging van de bouwwerkzaamheden verwijzen wij naar
de bijlage.

Publicatlc
Wij publiceren ons besluit op de website www.overheid.nl. Iedereen kan dan kennisnemen
van ons besluit. Belanghebbenden kunnen eventueel hun bezwaren kenbaar maken. Dit is
mogelijk tot zes weken na de datum waarop de vergunning aan u is toegezonden.
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Aandedrt¡puntcn
Bnndveilig gebruik
Het logiesgebouw moet bij ingebruikname beschikken over een omgevingsvergunning
brandveilig gebruik. Via het Omgevingsloket online kan een omgevingsvergunning
brandveilig gebruik worden aangevraagd. Het gebouw mag niet gebruikt worden voordat
burgemeester en wethouders deze vergunning hebben verleend. De procedure voor het
verlenen van een omgevingsvergunning brandveilig gebruik kan tot maximaal 26 weken
duren.

Milieu
Uw inrichting is voor wat betreft milieu ccn typc A bedriJf. Type A bedrijven zijn niet
melding- of vergunningplichtig. Het betreft bedrijven die minder milicubelastende
activiteiten uitvoeren. Wel vallen deze bedrüven van rechtswege onder het
Activiteitenbesluit en gelden bepaalde voorschriften. Welke voorcchriften dit zijn kunt u via
de internetmodu le http r//a i mon line. n I voor uw inrichtin g samenstellen.

Melding
Het doen van een melding is voor type A inrichtingen niet verplicht. Voor de gcmeente is
het wel praktisch om de gegevens van uw bedrijf te kennen zodat de bedrijfsgegevens in
ons inrichtingenbestand ingevoerd kunnen worden. De AlM-module laat daarom de
mogelijkheid van het mclden open en laat de keuze over aan het bedrijf: 'Als u het wilt, mag
u zich kenbaar maken bU het bevocgd gezag'.

tict ccn¡ mct hct bo¡luit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen
aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 950
õOOO AZ WEERT

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres, datum cn handtekening;
- €€n omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur

een kopie van deze brief mce met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u þezwaar maakt.

Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met ecn brief, dus niet digitaal.

Sooed
Is uw bezwaar zo spoedeisend dat u de behandeling van uw bezwaarschrift niet kunt
afwachten? Dan kunt u bij de Voozieningenrechter van de Rechtbank Limburg een
voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een voorlopige beslissing om een handeling uit te
stellen of juist door te laten gaan. Een voorlopige voorziening kunt u met een brief of
digitaal aanvragen:
- met een brief:

Stuur uw vezoekschrift naar:
De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg
Sector Bestuursrecht
Postbus 950
6040 AZ ROERMOND

- digitaal:
Via http : //loket. rechtspraa k. n l/bestuu rsrecht
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Hieruoor moet u wel een elektronische handtekening (DigíD) hebben. De voorwaarden
vindt u op deze website.

Vrrgcn?
Heeft u vragen over deze brief? Neemt u dan contact op met P. Corpelijn, casemanager
Wabo afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Hij is bereikbaar via
telefoonnummer (0495) 575 26t of e-mail p.corpeliin@weert.nl.

Met vriendelijke groet,
burgem wethouders,

fr -1

.J. . Meertens G.J.W. ls
loco-burgemeester
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TI¡DEt¡¡KE Or'tGEVrI{GSVIRGU]{I{ING (REGULIERE PROCEDURE)
Burgemeester en wethouderc van Wccrt hebben op 29 maaÊ 2019 een äanvraag om een
tfdelijke omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepaiingen
omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van:

TMF Techniek B.V
Grotehegsteeg 35
6005 PW Weert

De aanvraag is ingediend voor de tijdelijke huisvesting van maximaal 108
arbeidsmigranten voor een periode van tien jaar aan de Doctor Schaepmanstraat 45 ¡n
Weert, kadastraal bekend als gemeente Weert, sectie S, nummers 2530, 3206 en 3207,

De aanvraag is geregistreerd onder nummer: 2OLglOtg9/OGl.

lo¡lult
Gelet op artikel 2.1, eerste lid onder a en c van de Wabo besluiten wij de tijdelijke
omgevingsvergunning te verlenen.

Dc aanvraag valt onder paragraaf 3.2 "reguliere voorbereidingsprocedure" van de Wabo
aangegeven gevallen waarvoor een tijdelijke omgevingsvergunning dient te worden
aangevraagd.

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

1. het (ver)bouwen van een bouwwerk;
2. het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan.

Froclguru
BiJ brlef van 18 april 2019 hebben wij u in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 18 augustus
2019 aanvullende gegevens ¡n te dienen. Per e-mail van 13 augustus 2019 heeft u
verzocht de termijn te verlengen tot 18 december 2019. Vervolgens heeft u per e-mail van
16 december 2OL9 verzocht de termijn te verlengen tot 30 april 2020. Op 6 maart 2020
heeft u de aanvullende gegevens ingediend. Bij brief van 23 maart 2020 hebben wij de
beslistermijn verlengd tot uiterlijk 23 mei 2020.

De besluitvormingsprocedure is ultgevoerd overeenkomstig artikel 3.7 van de Wabo. De
aanvraag is beoordeeld :

. voor het tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten aan a¡tikel 2.1, eerste lid,
onder a van de Wabo en

. voor het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het geldende
bestemmingsplan aan artikel 2.1, eerste lid, onderc juncto artikel 2.12, eerste lid,
onder a, onder 20 van de Wabo.

Voorts is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële
regeling omgevingsrecht. Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom verlenen wij u
de gevraagde tijdelijke omgevíngsvergunning.
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Ovcrwcgingcn
De volgende inhoudelijke overwegingen liggen aan het besluit ten grondslag:

Het (ver)bouwen van een bouwwerk
Het project voldoet niet volledig aan het Bouwbesluit 2012 en de gemeentelijke
bouwverordening, maar kan door het opleggen van nadere voorschriften hiermee in
overeenstemming worden gebracht.

Het project is gelegen in een gebied waarvoor geen redelijke eisen van welstand van
toepassing zijn.

Het gebruik van grcnden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan.
De aanvraag is in strijd met artikel 7.1.1 van de bestemming'Bedrijventerrein'van het
geldende bestemmíngsplan "Bedrijventerreinen 2013".

Artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 20 van de Wabo juncto artikel 4, onderdelen 9 en
11 van bijlage II van het Bor bevat de mogelijkheid om voor een periode van maximaal
tien jaar af te wijken van artikel 7.1.1 van het geldende bestemmingsplan.

Wij hebben besloten om op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder c en artikel 2.L2,
eerste lid, onder a, onder 20 van de Wabo juncto artikel 4, onderdelen 9 en 11 van bijlage
II van het Bor een omgevingsvergunning te verlenen. Hierbij hebben de volgende
overwegingen plaats gevonden.

Geluid
Met verwijzing naar het document'Akoestisch ondeaoek ruimtelijke motivering tijdelfke
huisvesting arbeidsmigranten Dr. Schaepmanstraat in Weert' d.d. 2 april 2O2O van Spider
Monkey Consultancy zijn wiJ van oordeel dat de geluidbelasting in het kader van een
goede woon- en leefklimaat aanvaardbaar is.

Externe veiligheid
Met verwiJzing naar de documenten 'Externe veiligheid spoor Dr. Schaepmanstraat 45
WeeÉ' d.d. 11 september 2019 van Kragten en 'Externe veiligheid tijdelijke huisvesting
arbeidsmigranten Weeft' d.d, 14 januari 2020 van GBB BV achten wij het restrisico
voldoende acceptabel.

Stikstof
Uit het document'Onderzoek stíkstofdepositie i.h.k,v. de bestemmingsplanprocedure' d.d.
21 Januari 2020 van Lievense blijkt dat de gebruiks- en verbouwingsfase van het project
niet leidt tot een toename van de stikstofdepositie in relevante Natura 2OOO-gebieden.
Gelet hierop zijn wij van oordeel dat het aspect natuur geen belemmering voor het project
oplevert.

Overige milieu aspecten
Met verwijzing naar het document'Ruimtelijke motivering Doctor Schaepmanstraat 45 te
Weert' d.d. 2t februari 2020 van Vandewall Planologisch Advies BV wij van oordeel dat de
aspecten bodem, luchtkwaliteit, archeologie, ecologie en water geen belemmeringen voor
het project opleveren.

Parkeren
Op grond van de'Beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten gemeente Weeft 2018'dient
er voldoende parkeergelegenheid te worden gerealiseerd. Dit houdt in minimaal 1
parkeerplaats per 2 à 3 personen in tíjdelijke huisvesting.
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Het project voorziet in de tijdelijke huisvesting van maximaal 108 arbeidsmigranten.
Wanneer wordt uitgegaan van de parkeersituatie van 1 parkeerplaats per 2
arbeidsmigranten dient er sprake te zijn van minimaal 54 parkeerplaatsen. Uit het
document 'Ruimtelijke motivering Doctor Schaepmanstraat 45 te Weert' d.d. 2L februari
2020 van Vandewall Planologisch Advies BV blukt dat op eigen terrein aan de voor- en
achterzijde sprake zalzijn van 117 parkeerplaatsen. Daarnaast zijn aan de overzíjde van
de Doctor Schaepmanstraat 36 parkeerplaatsen in de openbare ruimte aanwezig. Met de
in totaal 153 parkeerplaatsen wordt ruimschoots voldaan aan de parkeernorm zodat
onevenredige parkeeroverlast zo veel mogelijk wordt voorkomen.

Tijdelijkheid en omvano
Op grond van de'Beleidsnota inzake Planologische afwiJkingsmogelijkheden, 1e heziening'
is tijdelijke huisvesting op een bedrijventerrein voor maximaal 10 jaar toegelaten. Er zijn
maximaal 3 initiatieven voor in totaal maximaal 1.000 personen toegelaten, maximaal 1

initiatief per bedrijventerrein, per initiatief maximaal 400 personen. Verder bepaalt de
'Beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten gemeente Weert 2018' dat de voorkcur uitgaat
naar de transformatie van leegstaande bedrijfsgebouwen.

De aanvraag is een initiatief dat als tweede wordt vergund. Het project z¡et op de tijdelijke
huisvesting van maximaal 108 arbeidsmigranten op de eerste verdieping van een
gedeeltelijk leegstaand kantoorgedeelte van een bedrijfspand op een bedrijventerrein voor
een període van maximaaltien jaar. De aanpassingen die in het pand ten behoeve van de
tijdelijke huisvesting worden aangebracht kunnen voor het einde van de tienjaarstermijn
ongedaan worden gemaakt en/of worden verwijderd. De tijdelijkheid en de omvang zijn
geborgd met een voorschrift aan de tijdelijke omgevingsvergunning.

SNF
Op grond van de'Beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten gemeente Weert 2018'dient
de huisves_ting geeertificeerd te zijn volgens de Stichting Normering Flexwonen (SNF). Een
gecertifíceerde huisvesting wordt niet door het college maar door de SNF gecontroleerd.
De SNF is de instelling die controleeft of de locatie voldoet aan de SNF norm. Deze
inspectie kan de SNF pas uitvoeren als de betreffende delen van de huisvestingslocatie
feiteliJk zijn ingericht. Het borgen dat de tijdelijke huisvesting aan de SNF norm blijft
voldoen, is met een voorschrift aan de tijdelfke omgevingsvergunning verbonden.

Inschrijvíno
U bent gewezen op de verplichte inschrijving van de arbeidsmigranten in het
bevolkingsregister van de gemeente bij een (beoogd) verblUf van meer dan vier maanden.
Voor arbeidsmigranten die niet zijn ingeschreven wordt aan de eigenaar van het pand een
aanslag toeristenbelasting opgelegd. Dit is geborgd met een voorschrift aan de tijdelijke
omgevingsvergunn ing.

Beheer en reolement
Een medewerker van TMF-Jobs BV is de beheerder en zorgt voor het dagelijks onderhoud
van de huisvesting. De beheerder is de contactpersoon voor de arbeidsmigranten, de
omgeving en de instanties (waaronder de gemeente). De beheerder wijst de
arbeidsmigranten op de verplichte inschrijving in het BRP en houdt een overzicht bij van
de gehuisveste arbeidsmigranten en een nachtregister. De beheerder is 2417 bæchikbaar
en bereikbaar, ook tijdens feestdagen, vakantieperioden e.d.

Bij de aanvraag is het document'Reglement huisvesting TMF Jobs BV' ingediend. Hierin is
conform de'Beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten gemeente Weert 2018'opgenomen
welke sancties worden g€troffen indien sprake is van drugsgebruik, overmat¡g
alcoholgebruik, fout parkeren van voertuigen, geluidsoverlast voor de omgeving en
(zweflafval. Hieruit blijkt hoe getracht wordt overlast te voorkomen. Het reglement wordt
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doorgenomen bij nieuw verblijf en het wordt in iedere verblijfsruimte opgehangen. Het
reglement dient in het Nederlands en de taal van de arbeidsmigranten te worden
aangeboden. Verder blijkt uit het reglement dat de klachten van omwonenden worden
bijgehouden in een klachtenlogboek. Het beheer, het reglement en het klachtenlogboek
zijn geborgd met een voorschrift aan de tijdelijke omgevingsvergunning. Daarnaast
organiseert de gemeente periodiek een omwonenden overleg. Dit is ook met een
voorschrift aan de tijdelijke omgevingsvergunning geborgd.

Tot slot is er met u een planschadeovereenkomst gesloten in verband met het verhaal van
planschade.

Gelet op het voorafgaande verlenen wij de tijdelijke omgevingsvergunning onder de
volgende voorschriften.

Voorschriften
Aan deze vergunning zijn de navolgende voorschriften verbonden

1 Er dient te worden voldaan aan de bijlage omgevingsvergunning voor de activiteit
bouwen.

2 Er dient na de oplevering van de installaties middels een ceftificaat brandmeld- en
ontruimingsalarminstallatie te worden aangetoond dat de aanwezige installaties
voldoen aan de gestelde voorschriften en eisen.

3 De (recent) aangebrachte doorvoeren van leidingen, luchtbehandeling, kabels,
kabelgoten etc. in de brand- en rookwerende scheidingen dienen gedocumenteerd
te worden in een logboek.

4 De productinformatie van de brand- en rookwerende wanden, deuren, kozijnen,
ramen etc. dient gedocumenteerd te worden in een logboek.

5 Het pve voor de projectering van de nood- en transparantverlichting dient ter
goedkeuring aan de gemeente te worden ingediend.

6 Er dient in overleg met de brandweer een sleutelbuis te worden geplaatst.
7 De gebruikers en de BHV organisatie dienen op de hoogte te zijn van de

aanwezige risico's en getroffen beheersmaatregelen en daarnaar handelen bij een
calamiteit ter verbetering van hun zelfredzaamheid. De aanwezige risico's met
daarbij specifiek aandacht voor de externe veiligheid risico's dienen onderdeel uit
te maken van het bedrijfsnoodplan en te worden beoefend. Verwezen wordt naar
de verantwoording van het groepsrisico en afdeling 6.6 van het Bouwbesluit 2012.

8. De tijdelijke omgevingsvergunning ziet op maximaal 108 arbeidsmigranten en
geldt tot en met 13 mei 2030. Na deze datum moet de voor de verlening van deze
tijdelijke omgevingsvergunning naar de bestaande toestand worden terug
gebracht.

9. Uiterlijk twee maanden na de realisatie en de inrichting van de betreffende delen
van de huisvesting dient dit aan de SNF gemeld te worden. Vergunninghouder
overlegt binnen deze periode aan het college het inspectierapport en de verklaring
van de SNF waaruit blijkt dat de betreffende delen van de huisvesting voldoen aan
de normen van de SNF. Pas hierna mogen de betreffende delen van de huisvesting
in gebruik worden genomen. Een verzoek om verlenging van de gestelde termijn
van twee maanden kan bij het college worden gedaan mits dit verzoek is
gemotiveerd. De huisvesting dient geceftificeerd te zijn en te blijven volgens de
SNF.

10. De arbeidsmigranten die langer dan vier maanden aan de Doctor Schaepmanstraat
45 in Weeft verblijven dienen te worden ingeschreven op grond van de Wet
Basisregistratie Personen (BRP).

11. Er dient een nachtregister te worden bijgehouden. Hierin dient ten minste te
worden geregistreerd: personalia, contactgegevens, datum aanvang huisvesting,
datum beëindiging huisvesting.
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12. De eigenaar van het pand aan de Doctor Schaepmanstraat 45 in Weeft is
toeristenbelastino verschuldiad voor de artreidsmioranten die niet ziin
ingeschreven op grond van de Wet BRP.

13. Er dient een beheerder te worden aangewezen. De beheerder dient ten minste de
volgende activiteiten uit te voeren:
- De beheerder zorgt voor het dagelijks onderhoud van de huisvesting en is de

contactpersoon voor bewoners, omgeving en instanties (waaronder de
gemeente).

- De beheerder wijst de bewoners op de verplichting zich in de BRP in te
schrijven bij (beoogd) verblijf van meer dan vier maanden.

- De beheerder houdt een overzicht bij van de gehuisveste arbeidsmigranten en
een nachtregister.

De beheerder is 24/7 beschikbaar en bereikbaar, ook tijdens feestdagen,
vakantieperioden e.d.

14.Fr is een reglement aanwezig. Hieruit blijkt hoe getracht wordt overlast te
voorkomen. Ook de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de beheerder (24/7) is
daarin geregeld. Klachten worden in een logboek bijgehouden. Wanneer een regel
uit het reglement wordt overtreden dient daartegen een passende sanctie te
worden getroffen.

15. Het reglement bevindt zich op een goed zichtbare plaats en is zowel in het
Nederlands als de taal van de arbeidsmigranten.

16. Vanaf het moment van de ingebruikname van de huisvesting organiseeft de
gemeente periodiek een omwonendenoverleg. Hierin pafticiperen in elk geval
omwonenden, vergunninghouder en beheerorganisatie.

Bijbehorende stukken
De volgende stukken horen bij en maken deeluitvan deze tijdelijke omgevingsvergunning:

- B-avf-O6032020x_papierenformulier.pdf
- R-tel¿-RT hcnane nrnnd-O6ô?2ô2nx RT1 -

0_14.06.20198H_Bestaande_toestand_begane_grond_kantoor_Meu len_Weert. pdf
- B-tek-bt-verdieping-06032020x _BT2-

0_14.06.20198H_Bestaande_toestand_verdieping_kantoor_Meulen_Weert. pdf
- B-tek-bt-gevels drsn kantoor-06032020x_BT3-

0_14.06.2019BH_Bestaande_toestand_gevels_en_doorsneden_kantoor_Meu len_We
ert. pdf

- B-tek-bt-situatie-06032020x _B-f 4-
0_14.06. 20 19BH_Bestaande_toesta nd_situatie_ka ntoor_Meu len_Weert. pdf

- B-tek-bestek-nieuwe toestand-begane grond-06032020x_19. 004_BT5-
3 _O4.O3.20208H_Bestekteken i n g_n ieuwe_toestand_bega ne_g rond. pdf

- B-tek-bestek-nieuwe toestand verdieping-06032020x_19.004_8T6-
3 _04.03.2020BH_Bestekteken ing_n ieuwe_toesta nd_verdiepin g. pdf

- B-tek-nt-gevels drsn kantoor-06032020x_BT7-
1_28.11. 20198H_Nieuwe_toestand_gevels-
doorcn edes_en_tra p pen_ka ntoo r_Meu len_Weert. pdf

- B-tek-beste-nieuwe situatie kantoor-06032020x_19.004_BT8-
0_10.07. 20 19_Nieuwe_toestand_situatie_kantoor_Meu len_Weert. pdf

- B-tek-bestek-n ieuwe toesta nd-begane grond-brandcom pa rimenten -
06032020x_19.004_BT9-
3 _04.03.2020BH_Bra ndcom pa ft imenten_bega ne_g rond. pdf

- B-tek-bestek-nieuwe toestand-verdieping brandcompartimenten-
06032020*_19.004_8T10-3_04.03.20208H_brandcompartimcntcn_vcrdicping. pdf

- B-tek-nt-begane grond-06032020*_8T11-
2_28.7L.2OL9BH_Nieuwe_toestand_begane_grond_Bouwbeslu it_Meulen_Weert. pdf
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B-tek-nt-verdieping-06032020*_BTL2- i i,,
2-28.tt.2Ot9BH_Nieuwe_toestand_verdieping_Bouwbesluit_Meulen_Weert.pdf
B-tek-venti latie-06032020*_Schematisch"_kanaa lverloop-
L_Rodrie_03_03_2020_kantoor_Weert. pdf
B-tek-riolering-06032020*_riooltekening¡Mulders-Aspers_O5_03_2001.pdf
B-tek-bestek-nieuwe toestand-begane grond -06032020x*19. 004_BT5-
0_14.06. 20 19BH_GBB_detectiezones_dr._Schaepamnstraat_45. pdf
B-tek-bestek-nieuwe toestand-verdieping-060 32O2O* _L9.004_8T6-
0-14.06. 20 19BH-GBB_detecteizones_d r.-_SchaepamstraaL45. pdf
B-ra ppoÊ-notitie brandoverslag -
06032020*-Notitie_brandoverslag_migrantenopvang_dr._Schaepmanstraat_45_We
ert_14-11-19.pdf
B-rapport-brandoverclag aanvu lling-
06032020{'_Notitie-aanvullend_brandoverslag_GBB_migrantenopvang_Weert_23-
L-2O2O.pdî
B-ra p-progra tnma van eisen -bra ndmeld - en ontruim ingsinsta llatie-
06032020i'-18*331-PvE_BMI OAI_I4-O2-
2020_dr._Schaepmanstraat_45. pdfondeÊekend pve BMI. pdf
B-ra p-brandvei ligeheid -06032020 *_18-
33 1_RG_Brandveilig heidsadvies_GBB_Meu len_Bouw_b.v._28 -0 1-2020. pdf
B-ra p-ontru i min gspla n -
06032020*_Ontruimingsplan_TMF_03_03 2020_Dr. Schaepmanstraat_45_Weert.p
df
B-rap-ruimtelijke motivering-
06032020"_Ru imte_Motiverin g_Arbeidsmi g ranten hu isvestin g_Weert_Vasndewa ll_2
L-2-20.pdf
B-rapport-stikstof-
06032020x-S1M011754.NOT001.R8.-stikstofdepostie_Wee¡.t_Huisvesting_Arbeidsm
i g ra nten_d ef_2 l - L - 2020. pdf
B-ra p-verklaring van registratie- 1-
0603202 0*_verkla rin g SN F_AB_WerK_Service_BV_2 2_O7 _2O L9.gdf
B-ra pport-a koestisch onderzoek-02042020*Ra pport R20 1 90602 Ak onderz Rm
tijdelijke huisvesting arbeidsm Dr Schaepmanstraat 45 Weert - Definitief4.pdf
B-ra p-ma il-overna me-06032020*_verkla rin g_Flexpolnt_23_O7 JOL9.pdf
B-ra pport-externe veilig heid -
06032020*-Exteme-veiligheid-tijdelijke_migrantenhuisvesting_dr._Schaepmanstra
at_45_Weeft_14- 1 -2020. pdf
B-rappoft-externe veillgheid spoor-
06032020t'_RapporlKragten_externe_veligheíd_spoor_dr._Schaepmanstraat_45_
WeerL20 1909 1 I -GBB004-000 1 -RAP-RBM_I. 0_1 1-9- 19.pdf
B-rap-verklaring van registratie-
06032020*_verkla rin g_SN F_AB_WerK_Service_V_BV ]2_O7 _2OL9.pdf
B- rap-reglement huisvesing-06042020*_Reglement huisvesting TMF Jobs BV.docx
versíe 6-4-2020.pdf
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#GEMEENTE I/vEERT

BiJlagc omgnvinglrcrgunning voor ds rctivitcit bouwcn
Enkcle algcmcnc richtliJncn voor dc uihrocring van bouwwcrkcn.

Gcldighcidsduur.
De omgevingsvergunning voorde activiteít 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.

Voor¡cfi rlftcn om gevin grvorgu n n in g voor dc ectivitcit bouwcn.
De bú een omgevingsvergunning gestelde voonschriften moeten worden nageleefd. BiJ
nalatigheid is men in overtreding en strafbaar. Het gemeentebestuur heeft de bevoegdheid
te doen afbreken wat ín 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.

l,lcdsdcllng.n ¡rn gGmGGntG.
Start bouwwerkzaamheden
. De staÉ 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 stoften dient u dít twee werkdagen vóór stort te

melden.
Beëind io ino bouwwerkzaamheden
. De beëindlging van de bouwwerkzaamheden dlent uiterlijk op de dag van

beeindiging 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 staft- en gereedmelding en melding stoften beton kunt u doen via het digitale formulier
"Statuswijziging".

Dit formulier kunt u vinden op de website www.weert.n/omgevingsvergunning onder het
tabblad "formulieren". Beschikt u niet over een internetverbinding? Dan kunt u de melding
ook telefonisch doorgeven via het telefoonnummer (0495) 575 000.

Kwrlitcitrci¡cn.
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 2OI2.

Pagina 11 van 11


