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Kenmerk : WABO-2019-0508 

Aanvraagnummer (OLO) : 4616831 

Aanvrager : B.V. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo 

Onderwerp : Natuurontwikkeling Ruttenweg 

Locatie : Ruttenweg ong. ( perceel T 1166) Horst 

Kadastraal bekend gemeente : Horst, sectie T, nummer 1166 

Datum ontvangst aanvraag : 26 augustus 2019 

Datum besluit : 5 september 2019 

Verzonden op : 5 september 2019  

 

 

Besluit 

Burgemeester en wethouders besluiten, op grond van artikel 2.1, lid 1 onder b van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo) om vergunning te verlenen voor de activiteit: 

- Werk of werkzaamheden uitvoeren 

 

voor de Natuurontwikkeling Ruttenweg op het adres Ruttenweg ong. te Horst, kadastraal bekend gemeente 

Horst, sectie T, nummer 1166. De stukken, zoals genoemd in paragraaf “bijgevoegde documenten”, maken deel 
uit van de vergunning. De voorschriften van deze vergunning moeten worden nageleefd.  

 

Namens burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas, 

 

Marcel Ohlenforst, Teamhoofd Team Omgeving 
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1 PROCEDURE 

1.1 Algemeen 

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd volgens paragraaf 3.1 en paragraaf 3.2 van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is beoordeeld voor de activiteit  ‘Werk of werkzaamheid uitvoeren’ 
(artikel 2.1, lid 1, onder b Wabo) aan de hand van artikel 2.11 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

Ook is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht 

(Mor). Gebleken is dat de aanvraag hieraan voldoet en daarom verlenen wij de gevraagde 

omgevingsvergunning. 

1.2 Bevoegd gezag 

Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas zijn het bevoegd gezag om over de gevraagde 

omgevingsvergunning te beslissen.  

1.3 Ontvankelijkheid 

Een aanvraag is ontvankelijk als deze volledig is. De volledigheid wordt getoetst aan paragraaf 4.2 van het Bor, 

met een nadere uitwerking in de Mor op basis van artikel 2.8 van de Wabo. 

De aanvraag hebben wij getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie 

bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke Ieefomgeving. De aanvraag is 

dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen. 

1.4 Bezwaar en voorlopige voorziening 

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente Horst aan de Maas. Hiervoor geldt een termijn van zes weken. De termijn start 

vanaf de dag na de dag waarop het besluit is verzonden. Wanneer u deze termijn aanhoudt, voorkomt u 

daarmee dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.  

Vermeld in uw brief in elk geval de volgende informatie: 

- uw naam en adresgegevens 

- de datum waarop u het bezwaar indient 

- waarom u het niet eens bent met het besluit 

- uw handtekening 

- een kopie van deze vergunning 

 

U stuurt uw bezwaarschrift naar het volgende adres: 

College van burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas 

Postbus 6005 

5960 AA Horst 

 

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit in werking 

treedt. Wanneer u een spoedeisend belang heeft, kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen een 

voorlopige voorziening te treffen om het besluit te schorsen. Dit kan alleen als u binnen de termijn ook een 

bezwaarschrift heeft ingediend. U vraagt de voorlopige voorziening aan bij de voorzieningenrechter van de 

Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Aan deze procedure zijn kosten 

verbonden.  
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1.5 Bijgevoegde documenten 

De volgende documenten zijn in de bijlage opgenomen en behoren bij dit besluit: 

- Aanvraag omgevingsvergunning voor natuurontwikkeling, documentnummer: 19-0098340; 

- GPV-K4 Westelijke staander, Uitvoeringstekening, documentnummer: 19-0098337; 

- GPV-K4 Westelijke staander, situatietekening, documentnummer: 19-0098338; 

- Afwegingskader, documentnummer: 19-0098339. 
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2 OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN 

2.1 Inleiding 

De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteit: 

- Werk of werkzaamheden uitvoeren 

 

Aan dit besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag. 

2.2 Overwegingen per activiteit 

Bij het nemen van het besluit hebben wij overwogen dat: 

- Het perceel, kadastraal bekend als gemeente Horst, sectie T, nummer 1166, in bestemmingsplan 

“Buitengebied Horst aan de Maas” ligt; 

- Voor het perceel de enkelbestemming ‘Agrarisch met waarden’, de dubbelbestemmingen ‘Waarde – 

Archeologie 6’  en ‘Waarde – Zone zilvergroene zone’ en de gebiedsaanduidingen ‘milieuzone – 

grondwaterbeschermingsgebied Venloschol’, ‘overige zone – beekdal’ en ‘reconstructiewetzone – 

extensiveringsgebied’ geldt; 
- Er op grond van artikel 50 lid 1 van het bestemmingsplan een omgevingsvergunningplicht geldt voor werken, 

geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden (b, f en g) ter plaatse van de dubbelbestemmingen ‘Waarde – 

Archeologie 6’  en ‘Waarde – Zone zilvergroene zone’ en de gebiedsaanduiding ‘overige zone – beekdal’ 
(met uitzondering van werkzaamheid g). 

- Op basis van artikel 50.2 een uitzondering geldt voor de dubbelbestemming Waarde – Archeologie 6, indien 

het werk een kleinere diepte heeft dan 50 cm en/of een oppervlakte heeft kleiner dan 2500 m
2
. Conform de 

bijgevoegde toelichting en tekeningen betreft het werk minder dan 2500 m
2
 en hoeft er dus geen 

archeologisch onderzoek plaats te vinden. 

- In artikel 50 lid 3 is bepaald dat wij de omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 50 lid 1 alleen verlenen 

indien door de in artikel 50 lid 3 genoemde werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden, dan 

wel door de gevolgen daarvan, hetzij direct, hetzij indirect de waarden, belangen en/of functies die het plan 

beoogt te beschermen, niet blijvend onevenredige of niet onevenredig kunnen worden aangetast, dan wel de 

mogelijkheden voor het herstel van die waarden of functies niet onevenredig worden of kunnen worden 

verkleind, tenzij hieraan door het stellen van voorwaarden voldoende tegemoet kan worden gekomen; 

- Uit de toelichting blijkt dat voldaan wordt aan het afwegingskader genoemd in artikel 50 lid 3; 

- Wij daarom van oordeel zijn wij vergunning kunnen verlenen voor het ontwikkelen van natuur op het perceel 

aan de Ruttenweg ong. (kadastraal bekend als gemeente Horst, sectie T, nummer 1166). 

 

2.3 Conclusies 

Vanuit de diverse toetsingskaders zoals genoemd in paragraaf 2.2 zijn er geen redenen om de 

omgevingsvergunning te weigeren. 
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3 VOORSCHRIFTEN 

Aan deze vergunning zijn voorschriften verbonden voor de volgende activiteit: 

-   Werk of werkzaamheden uitvoeren 

 

Tevens zijn er aan de vergunning voorschriften verbonden in verband met handhaving. 

3.1 Werk of werkzaamheden uitvoeren 

1. Op grond van artikel 5.10, lid 1 van de Erfgoedwet is de uitvoerder van de werkzaamheden bij een 

grondwerk verplicht om een vondst, waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het 

een archeologische vondst betreft, dit zo spoedig mogelijk te melden bij de Minister van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap. 

2. De algemene zorgplicht zoals opgenomen in hoofdstuk 1, artikel 1.11 van de Wet 

natuurbescherming moet bij de uitvoering van de werkzaamheden in acht worden genomen. 

3. Gevaarlijke situaties verband houdend met het transport en de uitvoering van de werkzaamheden 

dienen vermeden/direct opgelost te worden. 

3.1.1 Aanwezige stukken 

De vergunninghouder is verplicht om ervoor te zorgen dat deze vergunning altijd op de locatie aanwezig is en op 

aanvraag kan worden getoond. 
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