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Geachte heer Bogaars,
U heeft op 28 november 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor
een vrijstelling van het bestemmingsplan. Het project is gelegen op het perceel Akkerstraat
6 te Valkenswaard. In deze brief informeren wij u over de beslissing op uw aanvraag.
Verlenen omgevingsvergunning
Wij hebben besloten de omgevingsvergunning te verlenen. De vergunning hebben wij
bij deze brief bijgevoegd. Aan de vergunning kunnen voorschriften zijn verbonden die u
moet naleven. Wij raden u dan ook aan om de vergunning met de bijbehorende bijlagen
zorgvuldig door te nemen. Dit kan veel misverstanden voorkomen.
Publicatie
De verleende omgevingsvergunning wordt één dezer dagen gepubliceerd in de
Kempener Koerier. Belanghebbenden (bijvoorbeeld buren) die menen door dit besluit
rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kunnen binnen zes weken na de dag dat het
besluit bekend is gemaakt aan de aanvrager, bij ons college een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen. Zolang de mogelijkheid van bezwaar open staat is een
vergunning niet onherroepelijk. Het gebruik maken van een niet onherroepelijke
vergunning geschiedt op eigen risico.
Burgerlijk wetboek
In het Burgerlijk Wetboek (boek 5, titel 4) staan rechten en plichten van burgers
vermeld. Wij wijzen u erop dat er rechten van derden worden genoemd, die er mogelijk
voor zorgen dat u geen gebruik kunt maken van uw omgevingsvergunning.

homepage
www.valkenswaard.nl

Betaling leges
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning bent u
ingevolge de legesverordening leges verschuldigd. Voor betaling van de leges ontvangt
u afzonderlijk een nota. Bij deze nota wordt vermeld op welke wijze u eventueel
bezwaar kunt aantekenen tegen de hoogte van het legesbedrag.
Voor de activiteit "het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een
bestemmingsplan" bedragen de leges € 150,00.
Handhaving in afwijking van de verleende omgevingsvergunning
Het is niet toegestaan af te wijken van de verleende omgevingsvergunning. Wij raden u
dan ook aan om eventuele wijzigingen zo snel mogelijk af te stemmen met de
toezichthouders van het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving, bereikbaar per email tenh@valkenswaard.nl of per telefoon 040-2083547.
Meldingsplicht
Alle in de omgevingsvergunning genoemde meldingen kunt u doorgeven aan
team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Dit kan per e-mail tenh@valkenswaard.nl
of per telefoon 040-2083547.
Bijlagen
1. Besluit omgevingsvergunning voor de activiteit:
• Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een
bestemmingsplan zoals bedoeld in art. 2.1, eerste lid, onder c Wabo.
Tot slot wensen wij u succes met de uitvoering van de werkzaamheden.
Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders van Valkenswaard,

L.A.N, van Asten
casemanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving
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BESLUIT
Burgemeester en wethouders besluiten, met inachtneming van artikelen 2.1 en 2.12 van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Algemene wet bestuursrecht
en behoudens rechten van derden, aan de heer F.H.M.J. Bogaars, de gevraagde
omgevingsvergunning voor een vrijstelling van het bestemmingsplan, gelegen op het
perceel Akkerstraat 6 te Valkenswaard, kadastraal bekend gemeente Valkenswaard,
sectie D nummer 5488, te verlenen.
De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte
stukken en bijlagen deel uitmaken van de vergunning. De omgevingsvergunning wordt
verleend voor de volgende activiteit:
1. Het gebruiken van gronden en bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan
zoals bedoeld in art. 2.1, eerste lid, onder c Wabo.
Procedure
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7
van de Wabo. De aanvraag is voor de volgende activiteit getoetst aan de daarbij
genoemde artikelen:
• De activiteit "het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een
bestemmingsplan" getoetst aan artikel 2.12 Wabo.
Voorts is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriele
regeling omgevingsrecht (Mor). Gebleken is dat uw aanvraag hieraan voldoet en daarom
verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning.
Overige bijgevoegde documenten
De volgende documenten worden meegezonden met het besluit en zijn als gewaarmerkt
stuk bijgevoegd:
•

Aanvraagformulier omgevingsvergunning met datum ontvangst 28 november 2012

Voorschriften en overwegingen
Voor een activiteit die onderdeel uitmaakt van deze vergunning zijn voorschriften
opgesteld en liggen overwegingen ten grondslag. De voorschriften en overwegingen zijn
op de volgende pagina's terug te vinden en maken onlosmakelijk onderdeel uit van de
vergunning.

Activiteit: Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd
met een bestemmingsplan
Inleiding
De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in
artikel 2.1, eerste lid, onder c Wabo, niet voldoet aan de in artikel 2.12 Wabo gestelde
toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.
Voorschriften
Aan deze vergunning verbinden wij de volgende voorschriften:
Overwegingen
Bestemmingsplan
De activiteit is gelegen in het geldende bestemmingsplan "Centrum-Randgebied" en
gesitueerd op gronden met de bestemming "Handel en Dienstverlening". De activiteit
voldoet met aan de gebruiksregels van het geldende bestemmingsplan.
Dit betekent dat wij de omgevingsvergunning in beginsel moeten weigeren tenzij
de gevraagde activiteit in lijn is met de in het geldende bestemmingsplan opgenomen
regels inzake afwijking zoals bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1° Wabo.
Wij hebben de gevraagde activiteit hieraan getoetst. Hieronder is de afwijking
uiteengezet.
Bestemming

Handel en Dienstverlening.

Artikel
Regel bestemmingsplan

11.
Toelaatbaar zijn slechts bedrijven, die voorkomen in de
categorieën 1 en 2.

Gevraagd door aanvrager
Motivering afwijking

Vrijstelling categorie 3 bedrijf.
Het bedrijf maakt op een ambachtelijke wijze open
haarden en veroorzaakt beperkte overlast voor de directe
woonomgeving. De transportbewegingen zijn
vergelijkbaar met een categorie 2 bedrijf.
Gelet op het totaalbeeld van de eenmanszaak Alfrebo is
het gerechtvaardigd om voor dit bedrijf vrijstelling te
verlenen van het bestemmingsplan.
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Toegepaste afwijkingsmogelijkheid
Afwijking op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a. onder 1°
- De omgevingsvergunning wordt verleend met toepassing van de in het
bestemmingsplan opgenomen regels inzake afwijking.
Zienswijzen
Ingebrachte telefonische zienswijze: De heer H.W.T.M. Geraerts, Akkerstraat 8.
De zienswijze betreft:
Geluidsoverlast;
Verkeersoverlast;
Stankoverlast.
Ingebrachte schriftelijke zienswijze: De heer J.G.E. Keetels, Akkerstraat 5.
De zienswijze betreft:
Uiteraard gun ik eenieder zijn business. Toentertijd (aantaljaren geleden) toen
Swedisch Match de loods aan de Akkerstraat gebruikte voor opslag van machines was
de last voor de buurt nihil; en als er een vrachtwagen noodzakelijkerwijs enige tijd de
Akkerstraat moest blokkeren dan werden de buurtbewoners daarvan op de hoogte
gesteld. Kortom, het was perfect voor elkaar.
Nu is de loods in andere handen. Naar mijn beste weten wordt het onderverhuurd aan
een aantal kleine ondernemingen. Op zich is daar niets mis mee, mits er geen gevaar en
veel extra overlast voor de omgeving ontstaat. Aan die mits wordt dus zeker met
betrekking tot OV2012.283 in toenemende mate niet voldaan, want:
- Er is een toename van rangerend klein vrachtverkeer
-

Een aantal huurders vindt schijnbaar structureel dat de éénrichtingsweg niet voor
hen geldt. Mijn dochter is bijvoorbeeld op een haar na van de fiets gereden en
helaas is een dergelijk voorval geen incident

-

In tegenstelling tot de gewekte suggestie, met de term "kleine metaalbewerking",
gaat het om een volwaardige industriële activiteit. Kleine metaalbewerking betekent
lassen, slijpen, zagen, polijsten, schuren, lakken enzovoorts. Kleine
metaalbewerking als structurele activiteit is dus helemaal niet zo'n onschuldige
activiteit. Kleine metaalbewerking betekent:
o Lawaai en mogelijk extra verkeer
o Stank
o Brand- en mogelijk explosiegevaar
o

Gevaar met chemicaliën vanwege anticorrosie bewerkingen als
lakken, verven, chemische baden, enz.

-

Kortom, dergelijke activiteit hoort niet in een woon- en leefgebied plaats te vinden.
Akkerstraat en het aan de achterkant grenzende Notarisplein zijn en kunnen niet
worden aangemerkt als industriegebied. Kleine metaalbewerking betekent een
volwaardige industriële activiteit en dat hoort op een industrieterrein thuis. Heden
ten dage geven industrieterreinen voldoende mogelijkheden zodat er geen enkel
bezwaar kan zijn om dergelijke industriële activiteiten daarheen te verwijzen.
Bovendien: Akkerstraat, Dijkstraat, Dommelseweg en Notarisplein is woon &
leefgebied en maakt onderdeel uit van het Valkensw aardse centrum. Eigenlijk past
de loods (Akkerstraat 6) helemaal niet in een dergelijk gebied.

Overweging zienswijzen
Op 10 januari 2013 heeft er een controle plaatsgevonden in het pand Akkerstraat 6 waar
de eenmanszaak Alfrebo inmiddels een paar jaar zonder vrijstelling van het
bestemmingsplan werkzaam is.
De eenmanszaak Alfrebo produceert openhaarden op een ambachtelijke wijze. De open
haarden bestaan uit elementen van metaal, steen of beton. Er vinden geen
metaaloppervlaktebehandelingen plaats en chemicaliën zijn in beperkte mate (een paar
liter) aanwezig. Er worden geen werkzaamheden verricht waarbij stank vrijkomt en er is
brand- of explosie gevaar bij het produceren van de open haarden.
Tijdens de controle is geconstateerd dat er drie zware en zeven lichte machines
aanwezig zijn. Die machines zijn in werking gebracht en geconstateerd is dat ze een
geringe geluidsniveau en trillingen produceren die buiten de inrichting niet
waarneembaar zijn.
De ruimte welke Alfrebo huurt heeft een vloeroppervlakte van ongeveer 900 m2.
Daarvan wordt ongeveer 200 m2 gebruikt voor het vervaardigen van de open haarden.
De overige ruimte wordt gebruikt voor opslag, transport- en verkeersruimte.
Klanten kopen de producten het meeste via internet en per dag komen er hooguit twee
klanten ter plaatse kijken. De verkochte producten worden via een koerierdienst één a
twee keer per week opgehaald voor distributie.
Gezien de productie van het bedrijf dient het bedrijf ingevolge de bij het
bestemmingsplan behorende Staat van Inrichtingen te worden aangemerkt als een
categorie 3 bedrijf.
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Ingevolge het van toepassing zijnde geldende bestemmingsplan 'Centrum-Randgebied'
rust er op de onderhavige gronden de bestemming 'Handel en dienstverlening' en zijn de
volgende bedrijven toegestaan die voorkomen in de categorieën 1 en 2 (tussen of
onmiddellijk naast woningen) van de bij het plan behorende Staat van Inrichtingen, mits
die bedrijven niet vallen onder artikel 2.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit
Wetmilieubeheer;
•
•
•
•

Bedrijven voor handel en dienstverlening (inclusief kantoren), niet zinde
detailhandel en niet zijnde horecabedrijven en daarmee gelijk te stellen bedrijven;
Ambachtelijke bedrijven en bedrijven met beperkte milieuhinder;
Magazijnen en opslagplaatsen;
Parkeerverhardingen.

Ingevolge het bestemmingsplan kan vrijstelling worden verleend voor bedrijven die
vallen onder de categorie 3 (aan de rand van woonwijken), mits:
•
De vestiging of uitoefening van het bedrijf het woon- en leefmilieu in de
omgeving niet onevenredig aantast;
•
Het geen bedrijf betreft, dat valt onder artikel 2.4 van het Inrichtingen- en
vergunningenbesluit Milieubeheer.
Conclusie
Vanuit het toetsingskader, dat betrekking heeft op de activiteit "het gebruiken van
gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan", zijn geen redenen om de
omgevingsvergunning te weigeren.

Bezwaarclausule
Indien u het niet eens bent met het door ons genomen besluit dan kunt u tegen dit
besluit, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, binnen 6 weken na de dag dat het
besluit aan u is bekendgemaakt een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college
van burgemeester en wethouders van Valkenswaard, Postbus 10100, 5550 GA
Valkenswaard. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste uw
naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar
is gericht en de gronden van het bezwaar.
Indien u bezwaar instelt dan kan nog het besluit gewoon worden uitgevoerd. Het
indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Om werking van het
besluit te schorsen kunt u een verzoek om voorlopige voorziening vragen bij de
Voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Hertogenbosch, t.a.v. sector bestuursrecht,
Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt ook digitaal een verzoekschrift
indienen bij genoemde rechtbank 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. Indien u een verzoek om voorlopige
voorziening aanvraagt bent u griffierecht verschuldigd.
Meer informatie over bezwaar en beroep kunt u vinden in de brochure: Rechtsmiddelen
(bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid. De brochure is digitaal beschikbaar en
op te vragen bij team Vergunningen, Toezicht en Handhaving, tel. 040-2083662.
Valkenswaard, 15 januari 2013,
namens burgemeester en wethouders van Valkenswaard,

L.A.N, van Asten
casemanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

