
Uittreksel intergemeentelijke adviescommissie 
 
Aan het college van burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten. 
Onderwerp: advies als bedoeld in artikel7:13, zesde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna te 
noemen Awb) over de ingediende bezwaarschriften door: 
Aan de kamer VROM van de intergemeentelijke commissie van advies als bedoeld in artikel 2, eerste lid, 
van de Verordening intergemeentelijke adviescommissie inzake de behandeling van bezwaarschriften 2011 
zijn voornoemde bezwaarschriften om advies in handen gesteld. 
 
Onderwerp van bezwaar. 
Bij besluit(en) van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten 
is omgevingsvergunning verleend voor: 
1. Het legaliseren van een hekwerk rondom de schietboom op het perceel kadastraal bekend gemeente 
Margraten, sectie T, nrs. 571 en 573 (verzonden d.d, 4 april2013); 
2. Het aanleggen van bestrating rondom de schietboom op voornoemd perceel (verzonden 
d.d, 29 december 2014); 
3. Het plaatsen van een schietboom met kogelvanger op voornoemd perceel (verzonden d.d. 23 januari 
2015). 
 
Bezwaarschrift gericht tegen besluit 3. 
Ten aanzien van het besluit genoemd onder punt 3 kon ingevolge de artikelen 6:7 en 6:8 Awb een 
bezwaarschrift worden ingediend tot en met 23 januari 2015. Het ingediende pro-forma bezwaarschrift en de 
gevraagde motivering als bedoeld in artikel 6:6 Awb is binnen de daarvoor gestelde termijn ontvangen. 
Gelet hierop is dit bezwaarschrift ontvankelijk en dient in behandeling te worden genomen. 
Beoordeling van de bezwaren. 
1. Het plaatsen van een schietboom met kogelvanger op voornoemd perceel (verzonden d.d. 23 januari 
2015). 
Op grond van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a en c, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (hierna te noemen: Wabo) is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te 
voeren voor zover dat bestaat uit het bouwen van een bouwwerk en het gebruiken van gronden of 
bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan. 
Voor zover de aanvraag betrekking heeft op het bouwen van een bouwwerk, wordt de omgevingsvergunning 
op grond van artikel 2.10, eerste lid, onder c, van de Wabo geweigerd, indien de activiteit in strijd is met 
(onder meer) het bestemmingsplan, tenzij de activiteit niet in strijd is met een omgevingsvergunning die is 
verleend met toepassing van artikel2.12 Wabo. 
Op grond van dit artikel kan voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de 
Wabo de omgevingsvergunning slechts worden verleend, indien de activiteit in strijd is met het 
bestemmingsplan of de beheersverordening: 

 met toepassing van de in het bestemmingsplan of de beheersverordening opgenomen regels inzake 
afwijking; 

 in de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen, of; 

 indien de actiViteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit 
een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. 

Het betreffende perceel waarop de schietboom is geplaatst, is gelegen in het vigerende bestemmingsplan 
"Buitengebied 2009" met daarin de besternrninq " Agrarisch met waarden". De schietboom is in strijd met dit 
bestemmingsplan, aangezien op grond van artikel 6.2.1 van de voorschriften in deze bestemming niet mag 
worden gebouwd. 
Het onder 6.2.1 bepaalde geldt niet voor een schietboom met een hoogte van ten hoogste 20.00 m, 
uitsluitend ter plaatse van de specifieke bouwaanduiding 'schietboom'. Ter plaatse van de schietboom is 
evenwel geen aanduiding opgenomen als bedoeld in artikel 6.2.1. 
Op grond van artikeI6.4.3 van de bestemmingsplanvoorschriften in samenhang met artikeI2.12, eerste lid, 
onder a, onder 1, van de Wabo kan medewerking worden verleend aan het plaatsen van de schietboom met 
kogelvanger, mits wordt voldaan aan de in de bestemmingsplanvoorschriften gestelde voorwaarden. Onder 
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meer mag er geen hinder of belemmering ontstaan voor omliggende bedriîven of woningen- Voorts mogen
andere waarden niet onevenredig worden aangetast.

:zoals ter zitting is gebleken, ziîn de berNaren met name gericht tegen de verwachting dat er geluidsoverlast
zalontstaan c.q. reeds bestaat en het uitgevoerde akoestisch onderzoek slechts uit aannames bestaat Het
betreffende akoestisch onderzoek is uitgevoerd door Witteveen en Bos te Breda, gedateerd 4 november
2014, en is door verweerder aan het in geding zijnde besluit ten grondslag gelegd. In dit onderzoek is tevens
ingegaan op de overwegingen zoals opgenomen in de uitspraak van de rechtbank d.d. 20 februari 2014,
waarin is geoordeeld:

dat beter onderbouwdhad moetenworden welk omgevingstype van toepassing is;
dat de akoestische gevolgen voor de woning aan de Burg. 8eckersweg 83 niet in kaart zijn gebracht:
dat het voor de hand had gelegen om metingen te venichten, teneinde de bronwaarden van de
gedempte kogelvanger in alle richtingen vast te stellen, dan wel de differentiatie in de diverse
richtingen in het rekenmodel te betrekken-

Voor zover de commissie het kan beoordelen, is In het voorliggende akoestische onderzoek nader Ingegaan
op de genoemde overwegingen van de rechlbanK_ Volgens de commissie beStaat geen aanleiding voor het
oordeel, dat het college van burgemeesteren wethouders zich niet in redelijkheid op het standpunt kon
stellen, dat met inachtneming van de Handreiking Limburg Traditioneel SChieten (HlTS) de geluidno11l1en in
samenhang met de reeds vergaande geluidrèducerende maatregelen die door de schutterij zijn getroffen,
een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor de omwonendenkan worden bereikt.

Onder verwijZing naar punt 4 en volgende V811 voomoemd onderzoek neemt de commissie hierbij in
overweging, dat na toepassing van de aanvullende maatregel (het toepassen van een omkasting voor de
buks) bij zowel regulier gebruik als bij festiviteiten (ter plaatse van zowel woningen als het stiltegebied) ruim
kan worden voldaan aan de strengste richtwaarde behorende bij omgevingstypering 1 en 2 in de dag- en
avondperiode. Gelet op de resultaten van het akoestisch onderzoek acht de commissie het wel van belang,
dat festiviteiten in de dagperiode worden beperkt tot 19_00 uur door hierover nadere voorwaarden in de
vergunning op te nemen.

Voorts ts de commissie van oordeel, dat niet is gebleken dat het onderzoek onzorgvuldig tot stand is
gekomen of andenszins gebreken vertoont en dat niet tijdig een deskundig tegenadvies door reclamanten is
ingebracht, terwijl daartoe voldoende gelegenheid is geweest. Een afschrift. van het onderhavige advies
(inclusief een concept-vergunning) is immers reeds op 12 december 2014 via een e-mailbericht door
verweerder aan OAS rechtsbijstand ter beschikking gesteld. Een en ander heeft tot het oordeel van de
commissie geleid, dat het verzoek van mevrouw Schoneveld om alsnog een deskundig tegenadvies in te
brengen in deze fase van de bezwaarprocedure niet wordt ingewilligd.

Wat betreft de bezwaren ten aanzien van de vermeende parkeeroverlast heeft verweerder aangegeven dat
op het betreffende perceel enkele auto's ten behoeve van het vervoer van materialen (buksen e.d.) worden
geparkeerd_ Wat voor conclusie verbindt de commissie hieraan? Wat betreft het niet opnemen van een
middelvoorschrIft in de vergunning over de kruitdosering is de commissie het met verweerder eens, dat door
het opnemen van het voorschrift genoemd onder punt 7 over het type kruit en de dosering daarvan (inclusief
een afwijkingsmogelijkheid mits de geluidsproductie van de knal van de ongemodificeerde buks gelijk of
lager is dan de Lknal zoals opgenomen in het akoestische onderzoek van WItteveen en Bos) afdoende is
geborgd dat er geen geluidsover1ast ontstaat. Het is aan de gemeente om hierop roezicht te houden en bij
de constatering van een overtreding van de voorschriften hiertegen al dan niet handhavend op te treden.

De commissie concludeert op basis van de overwegingen, het verhandelde ter hoorzming en alle in het
geding zijnde stukken en/of belangen dat niet is gebleken van feiten en/of omstandigheden die maken, dat
het genomen besluit niet (geheel) in stand kan blijven.

Advies van de commissie.

Gelet op het bepaalde in artikel 7: 13 van de AWb, de Verordening intergemeentelijke adviescommissie
inzake de behandeling van bezwaarschriften 2011, de artikelen artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a en C
en artikel 2.12 van de Wabo, adviseert de commissie aan hat college van burgemeester en wethouders van
Eijsden~Margraten:
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1. Het bezwaarschrift onder punt 1 en 2 niet-ontvankelijk te verklaren; 

2. Het bezwaarschrift onder punt 3 ontvankelijk doch ongegrond te verklaren; 

3. Niet over te gaan tot vergoeding van kosten als bedoeld in artikel7:15 Awb. 

De kamer VROM van de commissie voornoemd. 

Aldus gegeven op 9 juni 2015 
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