
















 
 

Kenmerk : 16.0005097 *16.0005097* 

Agendapunt nr. :   

Raadsvergadering d.d. : 19 september 2016 Vaals, 8 augustus 2016 

 

  

Aan de Raad der gemeente Vaals 

   

 

 

Onderwerp 

Ontwerp-Verklaring van Geen Bedenkingen voor de ingediende aanvraag Omgevingsvergunning met 

kenmerk HZ_WABO-2016-0209, voor “het aanleggen van een parkeerterrein behorende bij het pand 

Lemiers-Rijkweg 1 te Lemiers”. 
 

Voorstel 

1. Een ontwerp-Verklaring van Geen Bedenkingen af te geven op grond van artikel 2.27 Wabo juncto 

artikel 3.11 Wabo juncto artikel 6.5 Bor en dit besluit als ontwerp in de procedure voor de aanvraag 

omgevingsvergunning in te brengen; 

2. Te bepalen dat de ontwerp-Verklaring van Geen Bedenkingen als definitieve Verklaring van Geen 

Bedenkingen kan worden opgevat, indien geen zienswijzen worden ingediend. 

 

 

Inleiding 

De wet schrijft voor dat voor onderhavige omgevingsvergunning een uitgebreide voorbereidingsprocedure 

wordt toegepast. In het kader van de onderhavige procedure is een Verklaring van Geen Bedenkingen 

vereist, af te geven door de gemeenteraad. Indien de raad instemt met de ontwerp-Verklaring van Geen 

Bedenkingen kan de zienswijzenfase worden gestart. Het betreft het parkeerterrein horende bij de 

(bedrijfs)locatie Rijksweg 1 te Lemiers dat deels feitelijk anders is ingericht en gebruikt wordt dan de 

bestemming toe laat. Hiervoor is nu een aanvraag Omgevingsvergunning ingediend. 

 

Doel/meetbaar effect 

Doel van het raadsvoorstel is om de gemeenteraad een ontwerp-Verklaring van Geen Bedenkingen af te 

laten geven, op basis van de bijgevoegde ruimtelijke onderbouwing, zodat de volgende fase in het proces 

van omgevingsvergunning van start kan gaan. 

 

Argumenten 

Onderhavig projectgebied behoort tot de (bedrijfs)locatie Rijksweg 1 te Lemiers. Ter plekke van deze 

locatie bevindt zich de bovengrondse (oorspronkelijke) bebouwing, met daarachter een aanbouw 

over twee verdiepingen. Voorts is sprake van een tweetal ondergrondse verdiepingen, welke enkele 

jaren geleden zijn gerealiseerd, met daar bovenop een buitenterras en zwembad. Voor het overige is 

het buitenterrein behorende bij de Rijksweg 1 te Lemiers – zo ook onderhavig projectgebied – 

ingericht als parkeerterrein, bestaande uit grindverharding omgeven door coniferenhagen. 

 

Ten behoeve van de enkele jaren geleden gerealiseerde ondergrondse uitbreiding van de club, is 

voor de locatie Rijksweg 1 te Lemiers een separate bestemmingsplanprocedure doorlopen. In het 

daartoe opgestelde postzegelbestemmingsplan is, mede op basis van een destijds opgesteld 

inrichtingsplan, het als parkeerterrein te gebruiken deel van het buitenterrein specifiek aangeduid. 

Daartoe is (destijds) de bestemming ‘Groen’ vastgelegd, met een specifieke aanduiding 
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‘parkeerterrein’. Het betreffende destijds vastgelegde parkeerterrein is in navolgende figuur weergegeven, 

met als ondergrond de verbeelding van het postzegelbestemmingsplan. 

 

  
Terrein bedoeld voor parkeren (blauw aangeduid) op verbeelding postzegelbestemmingsplan (2009) 
 

De niet voor parkeren (destijds) specifiek aangeduide gronden, binnen de bestemming ‘Groen’, 
dienden ten behoeve van het kunnen realiseren van een landschappelijke inpassing en 

tegenprestatie ten behoeve van de ondergrondse uitbreiding. 

Gebleken is dat in de huidige situatie, zoals beschreven in de bijgevoegde ruimtelijke onderbouwing, 

paragraaf 2.1.2, het gehele buitenterrein is ingericht als parkeerterrein. Ook is de landschappelijke inpassing 

en tegenprestatie tot op heden (dientengevolge) niet (kunnen worden) gerealiseerd. In de praktijk blijkt dat 

het gehele buitenterrein – inclusief onderhavig projectgebied – benodigd is voor parkeerruimte, om in de 

parkeerbehoefte te kunnen voldoen op eigen terrein. 

Onderhavig project voorziet erin om ook de zuidoostelijke punt van het buitenterrein behorende bij 

de Rijksweg 1 te Lemiers te kunnen benutten als parkeerterrein. 

 

Ruimtelijk-visuele effecten 

Voorliggend project voorziet niet in het realiseren van nieuwe bebouwing. In beginsel wordt 

voorzien in het correct regelen van de feitelijk reeds aanwezige parkeervoorziening ter plekke van 

onderhavig projectgebied. Onderdeel van het project vormt daarbij een opwaardering van de 

uitstraling van de bedrijfslocatie Rijksweg 1, middels aanplant van nieuwe beplanting. Daarbij zullen 

aanwezige (in slechte staat verkerende) coniferen worden verwijderd en worden vervangen door 

nieuwe beplanting. Daartoe is een inrichtingsvoorstel voor onderhavige locatie opgesteld, waarop 

nader wordt ingegaan in paragraaf 5.6.3 van voorliggende ruimtelijke onderbouwing. 

De insteek bij voorliggend project is om – naast het tevens kunnen gebruiken van projectgebied als 

parkeerterrein – (alsnog) een kwaliteitsverbetering tot stand te brengen ter plekke van de Rijksweg 1 

te Lemiers. Zodoende zijn – ten opzichte van de huidig bestaande situatie – de optredende ruimtelijk-visuele 

effecten positief te noemen. 

 

Kanttekeningen 

Het verlenen van een omgevingsvergunning verklaart het bestemmingsplan “Buitengebied 2013” niet 

buiten toepassing. Het betreft een eenmalige toestemming om van het bestemmingsplan af te wijken.  

 

 Juridische consequenties 

 Nvt. 
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Kosten, baten en dekking 

De kosten voor de ruimtelijke onderbouwing zijn voor rekening van de initiatiefnemer.  

Met de initiatiefnemer zal voorts een planschade-overeenkomst gesloten worden.  

 

Uitvoering 

 Planning 

 Indien de gemeenteraad kan instemmen met de ontwerp-Verklaring van Geen Bedenkingen kan 

de zienswijzenfase worden gestart. Dit houdt in dat de ontwerp-omgevingsvergunning, de 

ruimtelijke onderbouwing alsmede de ontwerp-Verklaring van Geen Bedenkingen voor de duur 

van 6 weken ter inzage wordt gelegd. 

 Communicatie 

 Van de terinzagelegging wordt kennis gegeven via de Staatscourant, Vaalser Weekblad en langs 

elektronische weg. De kennisgeving dient melding te maken van de plaats waar en het tijdstip 

waarop de stukken ter inzage liggen en van de mogelijkheid voor een ieder om gedurende de 

termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent het onderwerp naar 

voren te brengen. 

 Evaluatie controle 

 Nvt 

 

 

Korte samenvatting 

Ter plekke van de locatie Rijksweg 1 te (6295 AK) Lemiers is Saunaclub SixSens gevestigd. Deze club 

is reeds langere tijd ter plekke aanwezig en is enkele jaren geleden ondergronds uitgebreid. 

Onlangs is gebleken dat het buitenterrein, dat feitelijk gebruikt wordt als parkeerterrein, groter is 

dan op grond van het vigerende bestemmingsplan is toegestaan. Aan de eigenaar van de club is de 

mogelijkheid geboden om een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen ten behoeve van het 

correct regelen van het feitelijk aanwezige parkeerterrein. 

Teneinde het deel van het buitenterrein dat feitelijk wordt benut als parkeerterrein te kunnen 

vergunnen in afwijking van het vigerende bestemmingsplan, dient een projectafwijkingsbesluit  

ex artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 Wabo, te worden genomen. Onderdeel van dergelijk besluit is een 

ruimtelijke onderbouwing waarin de afwijking van het vigerende bestemmingsplan wordt 

onderbouwd en gemotiveerd. Voorliggend document voorziet in de vereiste ruimtelijke onderbouwing. 

 

Doel van het raadsvoorstel is om de gemeenteraad een ontwerp-Verklaring van Geen Bedenkingen af te 

laten geven voor de ingediende aanvraag Omgevingsvergunning met kenmerk HZ_WABO-2016-0209, voor 

“het aanleggen van een parkeerterrein behorende bij het pand Lemiers-Rijkweg 1 te Lemiers”, op basis van 

de bijgevoegde ruimtelijke onderbouwing, zodat de volgende fase in het proces van omgevingsvergunning 

van start kan gaan. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals, 

 

 

 

 

 

mr. drs. J.H.M.J. Bertram drs. R.L.T. van Loo 

Secretaris Burgemeester 

 

 


