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Afdeling vergunningen, Toezicht en Handhaving Niet 'openbaar: IZI
Zaaknummer' (s) '
055881 Kabinet: IZI
ingekomen stuklken)
Behandelend medewerklstler : Saida Chalh Tel.: (0495) 575 239
Nummer B&W-advies:
Pooefeuillehouderls) : H.W.J. Coolen
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ONDER|ERP
Zienswijzen tegen de tijdelijke omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van een
schietmast met twee gedempte kogelvanjers en twee oplegsteunen voor een periode van
vijf jaar op het perceel kadastraal bekënd als gemeente Weert sectie AA nummer 643 en
plaatselijk bekend als Hennenstraatje ongenummerd te Weert.
ADVIES
1. Kennisnemen van de ingediende zienswijzen;
2. Instemmen met de beantwoording van de ingediende zienswijzen;
3. Be|luiten tot het verlenen van de tijdelijke omgevingsvergunning voor een periode van
maximaal vijf jaar ten behoeve van het plaatsen van een schietmast met twee gedempte
kogelvangers en twee oplegsteunen op het perceel kadastraal bekend als gemeente Weert
sectie AA nummer 643 en ôlaatselijk bekend als Hennenstraatje ongenummerd te Weert
(conform bijgevoegd conceptbesluit en conceptbrieven).
TOELICHTING
Relatie met vorio voorstel :
Geen.
Alqemeen:
Het college van burgemeester en wethouder heeft op 14 januari 2013 een aanvraag om
omgevingsvergunning ontvangen van Schutterij St. Cornelius, Jtte|oooerweg 70H (6005
NR) te Weert. De aanvraag is ingediend voor het tijdelijk plaatsen van een schietmast met
twee gedempte kogelvangers en twee oplegsteunen voor een periode van vijf jaar op het
perceel kadastraal bekend als gemeente Weert sectie AA nummer 643 en plaatselijk
bekend als Hennenstraatje ongenummerd te Weert.
De aanvraag en de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken hebbçn met ingang van
7 februari 2013 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Eenieder kon binnen die termijn
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mondeling en/of schrioelijk zienswijzen over de ontwerpbeschikking indienen. Gedurende
deze termijn zijn schrioelijke zienswijzen ingediend door de heër E. Haanen, wonende aan
de Pelmersheiàeweg 4 te Weert.
De ingediende zienswijzen geven aanleiding om de omgevingsvergunning gewijzigd te
verlenen.
Arnumenten :
1. de tekst van de omschrijving van de aanvraag is aangepast in die zin dat de
aanvraag zoals blijkt uit de stukken ziet op een schietmast met twee gedempte
kogelvangers en twee oplegsteunen;
2. de motivering van de omgevingsvergunning is aangevuld met de
(belangenla|eging in het kader van een goede ruimtelijke ordening;
3. aan de omgevingsvergunning is een voorschrio toegevoegd dat na afloop van de
gestelde termijn de voor de verlening van de omgevingsvergunning bestaande
toestand dient te worden hersteld en
4. de motivering van de tijdelijke behoefte is gewijzigd in die zin dat conform de
bijlage bij de aanvraag is aangegeven dat de Iocatie aan de Hennenstraatje een
testlocatie is om gegevens te verzamelen zodat aan de hand van de
technologische ontwikkelingen bekeken kan worden hoe ook op een andere Iocatie
aan de normen koldaan kan worden.
Kanttekeninnen :
Geen.
JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden - die een zienswijze hebben ingediend tegen
het ontwerpbesluit of aan wie niet redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen
zienjwijzen hebben ingediend - beroep instellen bij de Rechtbank Limburg en een verzoek
om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Limburg .
FINANCIELE EN PERSONELE GEVOLGEN
Geen.
COMMUNICATIE/PARTICIPATIE
Voor wie is dit advies van belanq'?: '
4* Overigen (bijv. afzender/aanvrager)
NaJere speci|catie.i Niet va n toepassi ng .
G-eadviseerd wo-rdt de volcende communicatie-instrumenten te cebruiken-:
*:* B ri ef
Geadviseerd wordt de volnende naoicinatie-instrumenten te qebrui-ken:
*)* Niet van toepassing
OVERLEG GEVOERD MET
Intern :
VT'H : J . Tru ijen
RB:M.Jans
Extern:
BIJLAGEN
Onenbaar:
Niet v4n toepassing
Niet-onenbaar:
Niet van toepassing
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