
0MGEVINGSVERGUNN1NG

Nr. UV/2014057

BURGEMEESTER en WETHOUDERS der GEMEENTE ONDERBANKEN

GEZIEN de op 03 juli 2015 ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning (geregi- 
streerd onder nummer UV/2014057) van zorgboerderij Daelmans, p/a Leiffenderhofweg 1, 
6451 PR Schinveld voor het oprichten van een zorgboerderij op het perceel Leiffenderhofweg 
1 te Schinveld.

OVERWEGENDE, dat:

Bestemmingsplan
het perceel is gelegen in het bestemmingsplan "Buitengebied 2006” op gronden met de 
bestemming "bedrijf' en de nadere aanduiding “handelsstal gericht op het verhandelen 
van paarden";
de gronden met deze bestemming zijn gericht op de huidige bedrijfsvoering in de zin 
van een handelsstal en dat blijkens de beschrijving in hoofdlijnen de bedrijfsvoering is 
gericht op de afbouw van bedrijfsactiviteiten in het buitengebied; 
bestaande bedrijven mogen voortbestaan;
het planvoornemen voorziet in het toevoegen van een zorgboerderij als nevenactiviteit 
binnen een deel van de bestaande bebouwing;
de zorgboerderij inhoudt dat er opvang en dagbesteding wordt geboden aan mensen 
met een geestelijke en/of lichamelijke beperking;
de toevoeging van deze nevenactiviteit volgens de vigerende regels van het bestem
mingsplan niet mogelijk is;
de gemeenteraad bij besluit van 21 juni 2012 de “Integrale nota economische en recrea- 
tieve-toeristische visie” heeft vastgesteld;
in deze nota mogelijkheden worden geboden voor het exploiteren van aanvullende func
ties bij een bestaande activiteit;
in de onderhavige situatie een dergelijke nevenactiviteit aan de orde is;
met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wabo medewerking aan een
plan kan worden verleend, mits dit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening;

Ruimtelijke Onderbouwing
door aanvrager een goede ruimtelijke onderbouwing is aangeleverd met de titel “Zorg
boerderij Leiffenderhofweg 1 Schinveld” inclusief besluitvlak 
(NL.IMRO.0881 .omgvleiffenderhwl, d.d. 8 mei 2015);
uit de ruimtelijke onderbouwing blijkt dat de voorgenomen activiteit past binnen de 
landelijke, provinciale en gemeentelijke beleidskaders en dat sprake is van een goede 
ruimtelijke ordening;
alle relevante milieu- en omgevingsaspecten zijn onderzocht en geen belemmering 
vormen voor de afwijking van het bestemmingsplan;
de ruimtelijke onderbouwing met bijbehorende bijlage integraal onderdeel uitmaakt van 
dit besluit en op deze plaats verder naar de inhoud van deze documenten wordt verwe
zen;
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Planologische afwijking
gelet op bovenstaande overwegingen geen planologische bezwaren bestaan tegen het 
verlenen van een omgevingsvergunning;
de gemeenteraad in de vergadering van 22 oktober 2015 een ontwerpverklaring van 
geen bedenkingen heeft gegeven;
de gemeenteraad categorieën van gevallen heeft aangewezen waarin een verklaring van 
geen bedenkingen niet is vereist;
het gaat om de gevallen waarbij de gemeenteraad voor het project een ontwerpverkla
ring heeft afgegeven, de ontwerpverklaring en het ontwerpbesluit voor zienswijzen ter 
visie hebben gelegen en zowel op de ontwerpverklaring als op het ontwerpbesluit geen 
zienswijzen zijn ingediend;
gedurende de periode dat de ontwerpvergunning ter inzage heeft gelegen geen ziens
wijzen zijn ingediend en hierdoor een definitieve verklaring van geen bedenkingen niet is 
vereist.

GELET op de bepalingen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Algemene 
wet bestuursrecht;

BESLUITEN:

De gevraagde omgevingsvergunning te verlenen onder de bepaling dat de gewaarmerkte 
stukken en bijlagen deel uitmaken van de vergunning.

De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteit:
1. Activiteit Planologisch strijdig gebruik (artikel 2.1 lid 1 c)

De omgevingsvergunning wordt verleend voor het oprichten van een zorgboerderij op het 
perceel Leiffenderhofweg 1 te Schinveld.

Aan deze vergunning zijn voorschriften verbonden. Deze zijn onder dit besluit opgenomen. 

Procedure
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaald in artikel 3.10 van 
de Wabo (uitgebreide procedure).

Het ontwerpbesluit heeft met ingang van 3 december 2015 gedurende zes weken ter inzage 
gelegen. Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.

Rechtsbeschermingsmogelijkheden
Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de datum waarop het besluit aan u is verzonden, 
beroep worden aangetekend. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende 
aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen als bedoeld in artikel 
3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren heeft gebracht. Het beroepschrift moet 
worden ingediend bij de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ 
Roermond.

Uw beroepschrift dient in ieder geval te bevatten:
-  uw naam en adres;
-  uw handtekening;
-  de datum waarop u het beroepschrift heeft geschreven (dagtekening);
-  een omschrijving van het besluit waartegen uw beroep is gericht;
-  de motivering van uw beroep (de gronden).
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Een beroepschrift schorst de werking van dit besluit niet. Indien u van mening bent dat er 
onmiddellijk tegen dit besluit actie moet worden ondernomen, kunt u nadat u een beroep
schrift heeft ingediend, op grond van artikel 8: 81 van de Algemene wet bestuursrecht, de 
voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, verzoeken een zogenaamde voorlopige 
voorziening te treffen. Een dergelijke voorziening kan bijvoorbeeld de schorsing van het be
sluit inhouden. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Voor 
nadere informatie hierover kunt u terecht bij de rechtbank.

Een verzoek om een voorlopige voorziening dient u te richten aan de Voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.
U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij de hierboven genoemde recht
bank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Bijgevoegde documenten
Het volgende document maken deel uit van het besluit:

Gewaarmerkt aanvraagformulier met datum ontvangst d.d. 3 juli 2015;
Ruimtelijke onderbouwing met de titel “Zorgboerderij Leiffenderhofweg 1 Schinveld” 
inclusief besluitvlak (NL.IMRO.0881 .omgvleiffenderhwl, d.d. 8 mei 2015);
De ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad d.d. 22 oktober 
2015.

Schinveld, 2 februari 2016

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Onderbanken, 
algemeen directeur/secretaris,

F.C.W. Geraét
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VOORSCHRIFTEN behorende b ij de activiteit "het gebruiken van gronden o f bouwwerken in strijd 
m et een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk 
o f Provincie o f een voorbereidingsbesluit".

Ter plaatse is geen enkele vorm van horeca toegestaan. In de ruimtelijke onderbouwing is 
hierover opgenomen, dat "het nadrukkelijk niet de bedoeling is om enige vorm van horeca 
ter plaatse te exploiteren”:
Ter plaatse geen nachtverblijf is toegestaan. De zorgboerderij voorziet in de dagopvang van 
mensen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking;
Als verboden gebruik tevens het volgende gebruik wordt verstaan: gebruik van de gronden 
en gebouwen voor een seksinrichting, een coffeeshop en straatprostitutie (algemene regels 
artikel 5, lid D van de planregels van het bestemmingsplan Buitengebied);
De vergunninghouder is verplicht de met toezicht belaste ambtenaar toe te laten tot de 
locatie zulks ter controle van de activiteiten;
De vergunninghouder is verplicht de schade, die hij door het gebruik van de vergunning aan 
gemeente-eigendommen toebrengt te vergoeden en voorts de redelijkerwijs mogelijke 
maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat de gemeente dan wel derden ten gevolge 
van het gebruik van de vergunning schade lijden.
Burgemeester en wethouders kunnen deze vergunning bij een met redenen omkleed besluit 
intrekken in de gevallen die zijn genoemd in artikel 2.33 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht.
Indien de omgevingsvergunning zal gaan gelden voor een ander dan de aanvrager of de 
vergunninghouder, dient de aanvrager of de vergunninghouder dat tenminste een maand 
tevoren aan de burgemeester en wethouders te melden onder vermelding van de gegevens 
als bedoeld in artikel 4.8 van het Besluit omgevingsrecht.
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