
 

BESLUIT OP AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING 
 
 
Op 4 november 2021 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van: 
 
Naam aanvrager: Sports & Talentpark Watersley B.V. 

 
Adres aanvrager: Watersley 31, 6132KA Sittard 

 
Ontvangen op: 4 november 2021 

 
Locatie activiteit(en): Watersley 1, 6132KA Sittard 

 
Betreft: tijdelijk toestaan van een horecabedrijf in de vorm van een 

proeflokaal voor een maximale periode van 9 jaren en 11 
maanden  
 

Zaaknummer: Z/21/058648 / 2021-023438 
 

 
Wij besluiten de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. 
 
In de onderdelen van dit besluit hebben wij een en ander verder uitgewerkt. 
Sittard, 17 januari 2022 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen, 
namens dezen, 
Teammanager 
 
 
 
De heer R.J.L. van Hintum 
Team Vergunningen en Parkeren

 
Onderdelen van dit besluit: 

1. Samenvatting van het besluit
2. Vergunde activiteiten
3. Procedure
4. Bezwaar
5. Inwerkingtreding
6. Voorschriften
7. Overwegingen

 
 

☎ 14 046 (vanuit buitenland +3146 477 77 77) www.sittard-geleen.nl



1. Samenvatting van het besluit 
Wij besluiten de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. Hoe we tot ons besluit zijn 
gekomen is beschreven bij het onderdeel 7 (Overwegingen). 
 
De volgende bijbehorende documenten maken onderdeel uit van dit besluit:

• B - 
6494871_1636064477826_3._Interventieboekje_tijdelijke_vergunning_proeflokaal_20211104.pdf, 
4 november 2021

• B - Watersley_hoofdgebouw_bouwhistorie_def_versie.pdf, 4 november 2021
• B - BESCHRIJVING BEDRIJFSCONCEPT 2__bedrijfsconcept_20211104_pdf, 4 

november 2021
• B - Aanvraagdocument publiceerbaar, 4 november 2021
• B - Aanvraagdocument, 4 november 2021
• B - Quickscan Wet natuurbescherming - 1883_BPWatersley- 

CC01_septoebijlage3_pdf, 5 november 2021
• B - Akoestisch onderzoek - 1883_BPWatersley-CC01_septoebijlage4_pdf, 5 november 

2021
• B - Verkeerskundig onderzoek - 1883_BPWatersley-CC01_septoebijlage2_pdf, 5 

november 2021
• B - Verzoek_gedeeltelijke_behandeling_proeflokaal_Watersley_20211115.pdf, 15 

november 2021
• B - Beoordeling melding activiteitenbesluit, 5 januari 2022
• B - pso watersley 31 sittard, 10 januari 2022
• B - RUON_proeflokaal_Watersleyde_20220110_JC_pdf, 10 januari 2022

 
2. Vergunde activiteit 
De omgevingsvergunning geldt voor de volgende activiteit: 

1. Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een 
beheersverordening, een exploitatieplan of voorbereidingsbesluit (Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1, lid 1, sub c).

Aangehaakte toestemming 
Voor uw aanvraag geldt:

◦ Wet milieubeheer, melding (artikel 8.41a) en Besluit algemene regels voor inrichtingen 
milieubeheer (hoofdstuk I, afdeling 1.2).

3. Procedure 
De omgevingsvergunning is met de reguliere procedure voorbereid. Deze procedure is 
beschreven in paragraaf 3.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 
De termijn waarbinnen wij op deze aanvraag moeten hebben beslist bedraagt 8 weken.
 
Opschorting 
Op 8 november 2021 hebben wij ontbrekende gegevens bij u opgevraagd (Algemene wet 
bestuursrecht, artikel 4:5). De ontbrekende gegevens hebben wij op 5 januari 2022 
ontvangen. Hierdoor is de wettelijke beslistermijn opgeschort met 56 dagen.
 
Wij moeten uiterlijk op 10 februari 2022 een besluit op uw aanvraag om vergunning hebben 
bekendgemaakt.
 



4. Bezwaar 
U en andere belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen dit besluit. Dit kan met DigiD 
digitaal via https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners/Klacht_bezwaar_en_beroep/Bezwaar_ 
 bezwaarschrift_indienen. 
Een bezwaar kan ook schriftelijk ingediend worden. Het bezwaarschrift stuurt u naar 
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen. Postbus 18 6130 AA Sittard. 
In het bezwaarschrift schrijft u tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet 
eens bent met het besluit. Denkt u eraan dat u het bezwaarschrift ondertekent en dat u uw 
naam en adres vermeldt. 
De uiterste datum om het bezwaarschrift in te dienen, is 6 weken na de datum waarop wij het 
besluit verzonden. 
Als iemand bezwaar maakt, treedt het besluit toch in werking. Als er spoedeisende belangen 
zijn die dat nodig maken, kan de voorzieningenrechter gevraagd worden het besluit (de 
vergunning) niet in werking te laten treden. Dat heet een voorlopige voorziening. Een 
voorlopige voorziening vragen is niet gratis. Alle informatie hierover kunt u krijgen via de 
griffie van de rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. www.rechtspraak.nl. 
 
5. Inwerkingtreding 
Deze vergunning treedt in werking één dag na de toezending aan de aanvrager. 
 
Het kan zijn dat tijdens de bezwaartermijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt 
gedaan bij de voorzieningenrechter. Als de rechter dat verzoek accepteert, dan moet u de 
afhandeling van het bezwaar afwachten. Als de rechter het verzoek om een voorlopige 
voorziening afwijst, dan treedt de vergunning wel in werking. 
 
Als deze vergunning nog niet inwerking is getreden, mag u de activiteiten nog niet uitvoeren. 
 
6. Voorschriften 
Aan deze vergunning zijn de volgende specifieke voorschriften verbonden.

• Het horecabedrijf mag geopend zijn tussen 07.00 uur en 23.00 uur.
• De horecagelegenheid moet worden geëxploiteerd als restaurant/bistro. Deze 

vergunning geldt uitdrukkelijk alleen voor het binnen deel. Er wordt dus geen 
toestemming gegeven voor het exploiteren van een terras in deze 
omgevingsvergunning.

7. Overwegingen 
Hoe we tot ons besluit zijn gekomen (overwegingen), motiveren wij hieronder (artikel 3:46 en 
artikel 3:47 Algemene Wet Bestuursrecht). Elke wet heeft een doel. Wij mogen alleen 
vergunningen verlenen ter bescherming van dat doel. 
 
HET GEBRUIKEN VAN GRONDEN OF BOUWWERKEN IN STRIJD MET REGELS VAN 
RUIMTELIJKE ORDENING

Wettelijke grondslag 
In artikel 2.12 van de Wabo is aangegeven wanneer een vergunning voor deze activiteit kan 
worden verleend. Het is alleen mogelijk is aan een afwijking van het bestemmingsplan mee 
te werken als sprake blijft van een goede ruimtelijke ordening, en:

1. het bestemmingsplan dit zelf mogelijk maakt (binnenplanse afwijking)
2. het Besluit omgevingsrecht (Bor) vergunningverlening mogelijk maakt (kleine 

buitenplanse afwijking)



3. het besluit op het bouwplan een goede ruimtelijke onderbouwing inhoudt (buitenplanse 
afwijking met uitgebreide procedure)

Overwegingen 
Bij het nemen van het besluit op deze aanvraag hebben wij het volgende overwogen.

Beoordeling ruimtelijk kader 
Ter plaatse geldt de beheersverordening 'Watersley'. Volgens de verbeelding geldt op de 
locatie van het bouwplan het besluitvlak ‘Maatschappelijk’ en het besluitvlak ‘Waarde - 
Archeologische verwachting - 1’. Op de verbeelding is tevens het besluitsubvlak 
'rijksmonument' aangegeven. 
  
Strijdigheid 
Het tijdelijk toestaan van een horecabedrijf in de vorm van een proeflokaal voor een 
maximale periode van 9 jaren en 11 maanden is in strijd met de regels van voornoemde 
beheersverordening. 

De binnen het besluitvlak 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn ingevolge artikel 3.1.1 
van voornoemde verordening bestemd voor instellingen en voorzieningen op gebied van 
medische en sociale zorg, met bijbehorende erven, nutsvoorzieningen, 
parkeervoorzieningen, water en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding, 
groenvoorzieningen, bijbehorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde en 
overige bijbehorende voorzieningen en (on)bebouwde gronden.

In dit geval is er sprake van een horecabedrijf. Dit is niet rechtstreeks toegestaan.

Kleine buitenplanse afwijking 
De beheersverordening 'Watersley’ voorziet zelf niet in een mogelijkheid bovengenoemde 
strijdigheid met een binnenplanse afwijking op te heffen. Het Besluit omgevingsrecht (Bor) 
biedt in beginsel wel de mogelijkheid deze op te heffen door af te wijken van het 
bestemmingsplan met een kleine buitenplanse afwijking (artikel 2.12 lid 1 onder a sub 2° 
Wabo in combinatie met artikel 2.7 Bor). Dit bouwplan valt onder het toepassingsbereik van 
artikel 4 lid 11 Bijlage II Bor.

Beoordeling afwijkingsmogelijkheid 
Om te bepalen of in het kader van een goede ruimtelijke ordening aan dit plan kan worden 
meegewerkt, is het plan getoetst aan de hand van de volgende criteria:

1. Het plan is op grond van het geldende beleid (rijk/provincie/gemeente) toegestaan. 
2. De belangen van de directe buren niet onevenredig worden geschaad.
3. Het plan geen onevenredig nadelige gevolgen heeft voor het woonmilieu of kan deze 

doen ontstaan.
4. Het plan geen afbreuk doet aan het stedenbouwkundig beeld en aan de ruimtelijke 

kwaliteit ter plaatse.
5. Het plan voldoet aan de betreffende parkeernorm.

Ad 1. Het Proeflokaal is volgens de horecavisie 2017 gelegen in het buitengebied. Voor het 
buitengebied geldt blijkens de ontwikkelingsstrategieën op pagina 55 dat er binnen de 
restaurantsector kan worden ontwikkeld. In de actielijnen in paragraaf 5.7 staat dat voor 
buitengebieden de actielijn is: Horeca ter bevordering van buitenrecreatie zoals bijvoorbeeld 
een pannenkoekenrestaurant of brasserie-formule op goed bereikbare en natuurrijke 
locaties. Het Poeflokaal voldoet hier aan. 



Daarnaast wordt de mogelijkheid geschapen voor bijzonder uitbreidingspotentieel. Dit 
uitbreidingspotentieel bestaat er voor zogenoemde “pareltjes”. Pareltjes zijn bedrijven die 
qua karakter, uitstraling, ligging, concept 

bijdragen aan een sterke uitstraling van het gebied. Gelet op de ligging van het Proeflokaal in 
het Rijksmonumentale klooster en de nabijheid van de natuur rond Watersley kan worden 
gesproken van een formule die zeker kan uitgroeien tot een pareltje. Het voegt in ieder geval 
iets toe aan het bestaande aanbod en voldoet daarmee aan een van de toetsingscriteria 
(uniciteit) voor “pareltjes”.

Ad 2. De belangen van de directe buren niet onevenredig worden geschaad. De 
dichtstbijzijnde woning ligt op ruim 100 meter afstand. De openingstijden van het proeflokaal 
zullen tot uiterlijk 23.00 uur zijn.  

Ad 3. Het plan geen onevenredig nadelige gevolgen heeft voor het woonmilieu of zou deze 
kunnen doen ontstaan. Het gaat hier om een lichte vorm van horeca, te weten een 
restaurant/bistro. Dat betekent dat de gevolgen voor het woonmilieu in de omgeving, voor 
zover daar al sprake van is, miniem zullen zijn.

Ad 4. Het plan geen afbreuk doet aan het stedenbouwkundig beeld en aan de ruimtelijke 
kwaliteit ter plaatse. De herbestemming vindt plaats binnen de contouren van het bestaande 
gebouw.

Ad 5. Direct voor het Proeflokaal is op eigen terrein voldoende parkeergelegenheid.

Wet milieubeheer 
De voorgenomen activiteit is meldingsplichtig ingevolge het Activiteitenbesluit. Op grond van 
artikel 8.41a Wet milieubeheer moet de melding Activiteitenbesluit gelijktijdig met de 
aanvraag omgevingsvergunning worden ingediend, tenzij al eerder een volledige melding 
voor het project is gedaan. 

De heer J. Coenen heeft op 27 oktober 2021 via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) 
melding gemaakt voor het oprichten van de inrichting Proeflokaal Watersleyde.

Geldigheidsduur 
Voor de activiteit 'het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met regels ruimtelijke 
ordening' wordt de vergunning verleend voor een maximale periode van 9 jaren en 11 
maanden. Na deze termijn moet de bestaande toestand van voor de verlening van de 
omgevingsvergunning worden hersteld en als zodanig worden gebruikt. 

Conclusie 
Na afweging van alle relevante ruimtelijke belangen is besloten om de 
omgevingsvergunning, voor een maximale periode van 9 jaren en 11 maanden, te verlenen 
in afwijking van het bestemmingsplan. Er is niet gebleken dat deze aanvraag zal leiden tot 
een onevenredige aantasting van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving ter plaatse. 
Vanuit ruimtelijk oogpunt bestaan geen bezwaren tegen deze aanvraag. Wel bestaat 
aanleiding hieraan de onder punt 6. genoemde voorschriften te verbinden.
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