OMGEVINGSVERGUNNING (UITGEBREIDE PROCEDURE)
ONTWERP-BESLUIT

Burgemeester en wethouders van Weert hebben op 27 maart 2018 een aanvraag om een
omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
ontvangen van:
Coöperatieve Vereniging Weert Energie U.A.
Achterstestraat 75
6004 AW Weert
De aanvraag is ingediend voor het oprichten van een zonnepark gelegen aan de
Bocholterweg ongenummerd te Weert, kadastraal bekend gemeente Weert, sectie AE
nummers 20 en 951.
De aanvraag is geregistreerd onder nummer: 2018/0225/OG/.
Besluit
Gelet op artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3° juncto artikel 2.1 sub c van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besluiten wij de omgevingsvergunning met
planidentificatienummer NL.IMRO.0988.PBZonneparkAltw-ON01 te verlenen.
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 bouwen van een bouwwerk.

2.

het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan.

Activiteitenbesluit
Wettelijk kader
Uitgangspunt van de Wet milieubeheer is dat bedrijven moeten voldoen aan algemene
regels die gebaseerd zijn op artikel 8.40 van de Wet milieubeheer. Deze algemene regels
zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriele regeling.
Melding niet verplicht
Uit de activiteiten blijkt dat het bedrijf wordt aangemerkt als een zogenaamd type Abedrijf zoals beschreven in het Activiteitenbesluit. Doordat het een type A-bedrijf betreft is
het niet vereist om een melding op grond van het Activiteitenbesluit in te dienen maar valt
het bedrijf wel van rechtswege onder het Besluit en dient te voldoen aan de algemene
voorschriften van het Besluit.

De voorschriften waaraan het bedrijf moet voldoen zijn terug te vinden op
http://aimonline.nl. De vragen dienen te worden beantwoord en aan het einde van de
vragenlijst worden de voorschriften die van toepassing zijn samengesteld.
Maatwerk
Om te voorkomen dat nadelige gevolgen voor het milieu en de omgeving kunnen ontstaan
kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften stellen als dit niet uitputtend is geregeld in
het Activiteitenbesluit. Zonneparken zijn relatief nieuwe inrichtingen waarvoor nog geen
standaardregels zijn opgenomen. In een aparte procedure zullen daarom
maatwerkvoorschriften worden opgesteld.
Aan dit besluit liggen de volgende overwegingen ten grondslag.
Aanvraag en toetsing
Op 27 maart 2018 is van de Coöperatieve Vereniging Weert Energie U.A. een aanvraag om
omgevingsvergunning ingekomen, geregistreerd onder nummer 2018/0225/OG/.
De aanvraag valt onder paragraaf 3.3 “uitgebreide voorbereidingsprocedure” van de in de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) aangegeven gevallen waarvoor een
omgevingsvergunning dient te worden aangevraagd.
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7 van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag is beoordeeld voor het
bouwen van een bouwwerk aan artikel 2.1 lid 1 onder a van de Wabo en het gebruik van
gronden of bouwwerken in strijd met het geldende bestemmingsplan aan artikel 2.1, lid 1,
onder c en artikel 2.10 van de Wabo.
Omdat op onderdelen sprake is van strijd met het bestemmingsplan kan slechts
vergunning worden verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a onder 3˚
Wabo. Hierop is de ‘uitgebreide voorbereidingsprocedure’ van artikel 3.10 Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van toepassing.
Overwegingen
De volgende inhoudelijke overwegingen liggen aan het besluit ten grondslag:
Het (ver)bouwen van een bouwwerk
Het bouwplan is in overeenstemming met de gemeentelijke bouwverordening. Het plan
voldoet niet volledig aan de bepalingen van het Bouwbesluit, maar kan door het opleggen
van nadere voorschriften, hiermee in overeenstemming worden gebracht.
Het bouwplan is gelegen in een gebied waarvoor geen redelijke eisen van welstand van
toepassing zijn.

Het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan.
Op grond van het bestemmingsplan hebben de gronden waarop het zonnepark wordt
gerealiseerd deels de bestemming 'Sport', voor zover gelegen in het bestemmingsplan
'Altweerterheide, Laar, Stramproy, Swartbroek en Tungelroy' en deels de bestemming
'Agrarisch', voor zover gelegen in het bestemmingsplan 'Buitengebied 2011'.
Op grond van de geldende bestemmingen zijn grondgebonden zonnepanelen niet
toegestaan.
Op 20 september 2017 heeft de gemeenteraad de 'Tweede partiële herziening van de
Structuurvisie Weert 2025' vastgesteld.
In deze structuurvisie ¡s opgenomen dat zonneparken onder meer gerealiseerd kunnen
worden op braakliggende gronden en overtollige voetbalvelden. Het heeft daarbij de
voorkeur dat de ontwikkeling overwegend gekoppeld blijft aan de stedelijke omgeving.
In het buitengebied grenzend aan het stedelijk gebied kunnen zonnepanelen worden
toegestaan, indien deze één geheel vormen en grenzen aan de opstelling van de panelen
binnen het stedelijk gebied. Dit dient per plan afzonderlijk bekeken te worden. De omvang
van het deel in het buitengebied mag maximaal 50 % betreffen van het deel in het
stedelijk gebied, met een limiet van 0,5 ha.
Met een omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 2.12 lid 2 sub a onder 3 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht kan aan deze ontwikkeling medewerking worden
verleend, indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de
motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.
Wij achten deze ontwikkeling niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening. Dit is
nader gemotiveerd in de bij de aanvraag ingediende ruimtelijke onderbouwing, die
onderdeel uitmaakt van dit besluit. Gelet op voorgaande afwegingen zijn wij bereid om de
omgevingsvergunning met genoemde afwijking te verlenen.
Gezien het vorenstaande zijn wij voornemens om ten behoeve van dit plan een
omgevingsvergunning te verlenen met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a
onder 3° Wabo.
Voorts is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling
omgevingsrecht. Gebleken is dat de aanvraag voldoet en daarom verlenen wij de
gevraagde omgevingsvergunning.
Met aanvrager is vóór het verlenen van deze omgevingsvergunning een
planschadeovereenkomst gesloten. De realisatie van het project is verder voor rekening
van aanvrager, waarmee het project economisch uitvoerbaar wordt geacht.

Gevolgde procedure
Wij hebben op 5 september 2018 bekend gemaakt dat met ingang van 6 september 2018
gedurende zes weken, dat wil zeggen tot en met 17 oktober 2018, bij de informatie- en
servicebalie in het stadhuis, Wilhelminasingel 101 te Weert, ter inzage ligt de ontwerp
omgevingsvergunning ‘zonnepark Altweerterheide’, Weert met bijbehorende planstukken
en dat gedurende dit tijdvak eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar kan
maken bij burgemeester en wethouders van Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weert. Het plan
is digitaal raadpleegbaar via de websites www.weert.nl/omgevingsvergunningen en
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is
NL.IMRO.0988.PBZonneparkAltw-ON01. De kennisgeving is gepubliceerd in het huis-aanhuis blad ‘VIAlimburg, in het Gemeenteblad en in de Staatscourant.
Verder is de kennisgeving verzonden naar de betrokken overheidsinstanties zoals
genoemd in artikel 6.12 en 6.13 Bor.
Zienswijzen
Gedurende deze periode zijn wel/geen zienswijzen ingediend.
Voorschriften
Aan deze vergunning zijn de navolgende voorschriften verbonden:
1. dat tevens wordt voldaan aan het gestelde in de bijlage(n) omgevingsvergunning
voor de activiteit bouwen;
2. dat uiterlijk drie weken voor aanvang van de desbetreffende werkzaamheden de
volgende constructieve gegevens ter goedkeuring dienen te worden overlegd:
(a) een onderbouwing belasting op fundering (druk en trek) in relatie tot de
keuze van de palen;
(b) een tekening van het palenplan;
(c) een rekenkundige onderbouwing van de toegepaste liggers;
(d) constructieberekeningen en tekeningen van de gekozen fundering op
(beton) palen van de units conform het funderingsadvies;
3. dat de maatregelen 1 tot en met 5 zoals genoemd in paragraaf 4.1.4.3
(Groepsrisico) van de ruimtelijke onderbouwing, die deel uitmaken van dit besluit,
dienen te worden nageleefd en uitgevoerd;
4. dat de landschappelijke inpassing, overeenkomstig het bijgevoegd Landschapsplan
van Guido Paumen, Tuin- en Landschapsarchitect met nummer PNR 6004HZ2270218, uiterlijk 9 maanden nadat het project is gerealiseerd, volledig dient te zijn
uitgevoerd en volledig in stand dient te worden gehouden.

5. dat uiterlijk drie weken voor aanvang van de desbetreffende bouwwerkzaamheden
het Uitgangspunten Document (UPD) van de installatie ter goedkeuring dient te
worden overlegd. In de container ten behoeve van de accu’s wordt een
sprinklerinstallatie aangebracht. De uitgangspunten en technische beschrijving van
de installatie ontbreekt;
6. dat uiterlijk drie weken voor in gebruik name van het zonnepark een instructie bij
calamiteiten ter goedkeuring wordt ingediend. In de systeembeschrijving van Alfen
staat dat er temperatuurdetectie is. Hierbij staat aangegeven dat bij
temperatuurverhoging het systeem automatisch uitschakelt en dat de brandweer
gealarmeerd wordt. Onduidelijk is welke inzet van de brandweer verwacht wordt,
welke risico’s er optreden en of dit reguliere bedrijfsrisico’s zijn welke door het
bedrijf zelf opgelost moeten worden. De aanvraag dient de risico’s inzichtelijk te
maken met daarbij de noodzaak van brandweeroptreden. Voor de realisatie van
het zonnepark moet in samenspraak met de Veiligheidsregio Limburg-Noord een
instructie opgesteld worden hoe te handelen bij een calamiteit in de container met
daarbij de risico’s voor het repressief brandweerpersoneel.

Weert, XXXXXXX

nr.: 2018/0225/OG/.

Namens burgemeester en wethouders,

Margot van de Broeke
hoofd a.i. afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving

