
uitspraak 
RECHTBANK OOST -BRABANT 

Zittingsplaats 's-Hertogenbosch 

Bestuursrecht 

zaaknummer: SHE 15/1355 

uitspraak van de voorzieningenrechter van 10 juli 2015 op het verzoek om voorlopige 
voorziening in de zaak tussen 

ir. H.R.K.H. von Höfen en O. von Höfen, te Mheer, verzoekers 
(gemachtigde: mr. J, Schoneveld), 

en 

de burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten, verweerder 
(gemachtigden: mr. J. Reijnders, R.A.F. Smeets en mr. lE.B. Gustings). 

Als derde-partij heeft aan het geding deelgenomen: Schutterij St. Sebastianus, te Mheer, 
(gemachtigden: A.P.H.M. Bastings en G. Senden). 

Procesverloop 

Bij besluit van 23 januari 2015 (het primaire besluit) heeft verweerder aan Schutterij St. 
Sebastianus (vergunninghoudster) een omgevingsvergunning verleend als bedoeld in 
artikeI2.1, eerste lid, onder a en c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) ten behoeve van het plaatsen van een schietboom met kogelvanger op het perceel 
An Mhaerebaom/Burg. Beekersweg te Mheer (verder: de projectlocatie). 

Bij besluit van 23 juni 2015 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar van 
verzoekers ongegrond verklaard. 

Verzoekers hebben hiertegen beroep ingesteld. Het beroep van verzoekers is geregistreerd 
onder zaaknummer SHE 15/1922. Zij hebben de voorzieningenrechter verzocht om een 
voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek is geregistreerd onder zaaknummer SHE 
15/1355. Het verzoek is door de rechtbank Maastricht met toepassing van artikel 8: 13, 
eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) doorgezonden naar deze rechtbank. 

Het verzoek is behandeld op de zitting van 26 juni 2015, waar verzoekers zijn verschenen 
bijgestaan door mr. B. de long, kantoorgenoot van gemachtigde, en E. Goudriaan. 
Verweerder is verschenen bij gemachtigden. Vergunninghoudster heeft zich ter zitting laten 
vertegenwoordigen door zijn gemachtigden. 

Rüdiger
Text Box
New Text

Rüdiger
Text Box
New Text

Rüdiger
Text Box
New Text

Rüdiger
Text Box
New Text



zaaknummer: SHE 15/1355 blad 2 

Overwegingen 

1. Ingevolge artikeI8:81, eerste lid, van de Awb kan, indien tegen een besluit beroep bij de 
rechtbank is ingesteld, de voorzieningenrechter van de rechtbank die bevoegd is in de 
hoofdzaak, op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet 
op de betrokken belangen, dat vereist. 

2. Voor zover toetsing aan dit criterium meebrengt dat het geschil in de bodemprocedure 
wordt beoordeeld heeft dit oordeel een voorlopig karakter en is dit niet bindend voor de 
beslissing in die procedure. 

3. Uit de gedingstukken en het verhandelde ter zitting is onder meer het volgende 
gebleken. 

4. Reeds eerder, bij besluit van 19 december 2011, heeft verweerder aan 
vergunninghoudster een omgevingsvergunning verleend voor een schietboom met 
kogelvanger op de projectlocatie. Onder andere verzoekers hebben beroep aangetekend 
tegen het besluit op bezwaar van 5 juni 2012, waarbij verweerder het besluit van 
19 december 2011 heeft gehandhaafd. Naar aanleiding van de tussenuitspraak van deze 
rechtbank van 19 februari 2013 heeft verweerder op 14 mei 2013 een herstelbesluit 
genomen. Bij uitspraak van 19 februari 2014 heeft deze rechtbank - kort samengevat - de 
beroepen gegrond verklaard, alsmede de besluiten van 5 juni 2012 en 
14 mei 2013 vernietigd. Vervolgens heeft vergunninghoudster de aan het besluit van 
19 december 2011 ten grondslag liggende aanvraag ingetrokken. 

5. Op 22 september 2014 heeft A.P.H.M. Bastings namens vergunninghoudster een 
aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor de schietboom met kogelvanger. 
Het onderzoeksbureau Witteveen en Bos heeft in opdracht van vergunninghoudster 
onderzoek gedaan naar geluidoverlast bij gebruik van de schietboom zoals thans 
aangevraagd. Het akoestisch onderzoek is bij de aanvraag gevoegd. 
De aangevraagde omgevingsvergunning is voor de activiteiten bouwen en gebruiken in 
strijd met het bestemmingsplan en is verleend ingevolge artikel 2.1, eerste lid, onder a en c, 
in samenhang met artikeI2.12, eerste lid, onder a, sub 1, van de Wabo. In het bestreden 
besluit heeft verweerder de motivering van het primaire besluit aangevuld en zijn de 
navolgende aanvullende voorwaarden gesteld met betrekking tot het gebruik van de 
schietboom: 
1. ( ... ) 
2. Er mogen enkel activiteiten plaatsvinden in de periode 1 april tim 31 september tussen 
07.00 uur en 21.00 uur. 
3. Binnen bovengenoemde periode mag de schietboom worden gebruikt, binnen de 
hieronder gestelde uren: 
a. voor reguliere trainingen: gedurende 3 aaneengesloten uren per week; 
b. voor bijzondere trainingen: 6x per jaar gedurende 3 uur per training; 
c. voor andere activiteiten: 8 x per jaar met een maximum aantal uur van 60 per jaar. Deze 
activiteiten moeten gerelateerd zijn aan de activiteiten van de schutterij. 
4. Het gebruik van de schietboom conform het genoemde onder 3 sub b en c, dient 2 
werkdagen voorafgaand aan de training of activiteit te worden gemeld bij afdeling VVTH, 
cluster Toezicht en Handhaving van de gemeente. Voor de reguliere trainingen onder 3, sub 
a, kan worden volstaan met een éénmalige jaarlijkse melding van een vaste trainingsdag, 
minimaal2 werkdagen voorafgaand aan de eerste reguliere training. 
5. In alle gevallen mag er niet meer dan 120 schoten per uur worden gelost. 
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6. In alle gevallen mag alleen geschoten worden met omkasting (onafhankelijk van het type 
buks). 
7. Er mag geschoten worden met het volgende type kruit en dosering: fabrikant Vectam, 
kruit BA 10 gr, dosering 6,5 grain. 
Afwijken hiervan is toegestaan mits de geluidsproductie van de knal van de 
ongemodificeerde buks gelijk of lager is dan de Llmal als opgenomen in het bijbehorende 
akoestische onderzoek van Witteveen en Bos d.d.Snovember 2014. 

6. Verzoekers zijn woonachtig aan de Burgemeester Beekersweg 83. De projectlocatie is 
aan de achterzijde van hun woning gelegen. De woning van verzoekers is op een afstand 
van circa 170 meter van de schietboom gelegen. 

7. Verzoekers hebben de voorzieningenrechter verzocht het bestreden besluit te schorsen. 
Naar hun mening kan op basis van de aanvraag, het nieuwe akoestische onderzoek en de 
overwegingen en toetsingen "gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een 
bestemmingsplan" het standpunt dat de schietboom en/of activiteiten die gepaard gaan met 
het gebruik van de schietboom, geen hinder of bel em me ring en veroorzaken voor 
omliggende bedrijven ofwoningen, geen standhouden. In dat kader hebben verzoekers 
diverse gebreken vermeld die volgens hen kleven aan het akoestische onderzoek zoals dat 
bij de aanvraag is gevoegd. 

8. Verweerder betoogt dat hij zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat 
met inachtneming van de Handreiking Limburgs Traditioneel Schieten de geluidnormen in 
samenhang met de reeds vergaande geluidreducerende maatregelen die door de schutterij 
zijn getroffen, een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor de omwonenden kan worden 
bereikt. Voorts is, aldus verweerder, niet gebleken dat het akoestisch onderzoek 
onzorgvuldig tot stand is gekomen of anderszins gebreken vertoont. Bovendien is niet tijdig 
een deskundig tegenadvies door verzoekers ingebracht, terwijl daartoe voldoende 
gelegenheid is geweest. 

9. Verzoekers hebben bij brief van 22juni 2015 een deskundigenadvies van LBP Sight 
overgelegd. 

10. De voorzieningenrechter overweegt dat de vraag of de aan het besluit van 
23 januari 20 IS verbonden voorschriften voldoende waarborg bieden dat de schietboom 
en/of de activiteiten die gepaard gaan met het gebruik van de schietboom, geen hinder of 
belemmeringen veroorzaken voor de woning van verzoekers thans niet kan worden 
beantwoord. Dit vergt nader onderzoek waarvoor de onderhavige procedure zich niet leent. 

II. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het belang van de schutterij bij het niet 
inwilligen van het verzoek van verzoekers dient te prevaleren boven het belang van 
verzoekers bij schorsing van het bestreden besluit en overweegt daartoe het volgende. 

12. De voorzieningenrechter heeft allereerst in aanmerking genomen het aantal trainingen 
op de projectlocatie en de frequentie waarmee dit jaar aldaar nog zal worden geschoten. De 
omgevingsvergunning voorziet in één wekelijkse reguliere training gedurende de periode tot 
en met september 2015 in drie aaneengesloten uren op een vast tijdstip tussen 07.00 uur en 
21.00 uur. Vergunninghoudster heeft desgevraagd ter zitting verklaard dat mogelijkerwijs in 
augustus of september 2015 op de projectlocatie nog één evenement (kampioenschap van 
Mheer) op de projectlocatie zal worden georganiseerd en dat ditjaar nog hooguit één à twee 
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keer extra zal worden getraind ten behoeve van het instrueren van nieuwe schutters. 

13. Voorts heeft de voorzieningenrechter in dit verband in aanmerking genomen dat, zulks 
met inachtneming van de eerdere uitspraak van de rechtbank, in de omgevingsvergunning 
een middelvoorschrift met betrekking tot de kruitdosering is opgenomen, terwijl het is 
toegestaan hiervan afte wijken onder de voorwaarde dat de Lknal gelijk is aan of lager 
bedraagt dan de waarde voor de ongemodificeerde buks, zoals gehanteerd in het onderzoek 
van Witteveen en Bos van 5 november 2014. Verder heeft de voorzieningenrechter er acht 
op geslagen dat in het onderzoeksrapport dat bij de omgevingsvergunning behoort op juiste 
wijze de omgevingstypering is vastgesteld. Voor de achterzijde van de woningen aan de 
Burgemeester Beekersweg vanaf nr. 63 tot en met nr. 83 - de woning van verzoekers - is 
terecht uitgegaan van de toetsingswaarden voor een nieuwe situatie in omgevingstype 1. 
Bovendien zijn, zo blijkt uit bedoeld akoestisch onderzoek, metingen verricht teneinde de 
bronwaarden van - onder andere - de gedempte kogelvanger in alle richtingen vast te stellen, 
en is de differentiatie van de bronnen in de diverse richtingen in het rekenmodel betrokken. 
Niet is betwist dat op de projectlocatie (reeds langer) een gedempte kogelvanger aanwezig 
is. 

14. Ofschoon de voorzieningenrechter thans niet in extenso kan beoordelen in hoeverre het 
akoestisch onderzoek op deugdelijke wijze is uitgevoerd, kan op voorhand niet worden 
geoordeeld dat verweerder het bij de aanvraag behorende akoestische onderzoek niet aan het 
bestreden besluit ten grondslag heeft mogen leggen. 
Gelet hierop, gegeven de aan het besluit verbonden voorschriften en de periode waarin de 
schutterij nog mag schieten dit jaar, ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding om te 
oordelen dat de schutterij zodanige hinder zal veroorzaken dat thans in verband daarmee het 
verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingewilligd. De voorzieningenrechter zal 
dan ook het verzoek afwijzen. 

15. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding een proceskostenveroordeling uit te 
spreken dan wel te bepalen dat het griffierecht aan verzoekster dient te worden vergoed. 
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Beslissing 

De voorzieningenrechter, 

wijst het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening af. 

Deze uitspraak is gedaan door mr. J. Heijerman, voorzieningenrechter, in aanwezigheid van 
mr. A.F. Hooghuis, griffi . e beslissing is in het openbaar uitgesproken op 10 juli 2015. 

voorzieningenrechter 

Afschrift verzonden aan partijen op: 1 3 JUL 2015 

Rechtsmiddel 
Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddelopen. 
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