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Beste omwonenden beoogde locatie Herenboeren,

Op 18 november 2019 hebben wij een Wob-verzoek van u ontvangen. Gevraagd wordt
naar alle correspondentie, verslagen en alle overige relevante informatie (waaronder
vastgoedtransacties), binnen de gemeente Weert dan wel enig overheidsinstantie met
betrekking tot de vestiging van een Herenboerderij aan de Grotesteeg 1 per omgaande,
dan wel binnen de wettelijke termijn, beschikbaar te stellen. Hieronder ontvangt u een
reactie.

Besluit gemeente Weert op uw verzoek
Wij hebben uw verzoek getoetst aan het bepaalde in de artikelen 10 en 11 van de Wob
en kunnen u als volgt berichten. De door u gevraagde informatie is onderstaand
opgesomd. Deels is deze via de website te downloaden of reeds in uw bezit.

2 juli 2OL9: besluit b&w met bijlagen n.a.v. principeverzoek. Dit is te downloaden via
https: //gemeenteraad.weert. nllVerqaderinoen/Colleoe-van-B-W/2019/02-juli/10:00
Het betreft agendapunt 15.

27 augustus 2018: mail communicatiemomenten Herenboeren, bijgevoegd.

10 september 2019: besluit b&w met bijlagen naar aanleid¡ng van vragen van
omwonenden. Dit is te downloaden via:
https://gemeenteraad.weert. nl/Veroaderingen/College-van-B-W/2019/10-
september/lO:00 Het betreft agendapunt 10.

13 september 2019: antwoordbrief op vragen van DUS Weert, bijgevoegd

24 september 2019: verslag overleg met omwonenden, aangevuld met opmerkingen van
de gemeente, reeds in uw bezit.
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17 oktober 2079: brief aan Herenboeren inzake communicatie: reeds in uw bezit.

23 oktober 2OL9: reactie van Herenboeren op brief communicatie, reeds in uw bezit.

Ten aanzien van uw verzoek met betrekking tot vastgoedtransacties verwijzen wij u naar
het Kadaster. De gemeente beschikt niet over deze informatie.

Met de Herenboeren heeft in het voortraject frequent overleg plaats gevonden. Van deze
overleggen zijn geen verslagen gemaakt.

Overige aspecten
U geeft in uw brief aan dat de gemeente een mediator aan zou stellen om tot een
gezamenlijk plan te komen. Dit is als mogelijkheid benoemd tijdens het overleg op 17
september 2019, echter niet toegezegd. Dit is ook niet als zodanig terug te vinden in het
verslag dat u gemaakt heeft. Verder hebben de Herenboeren op grond van het
bestemmingsplan rechten. Zij willen dit plan in overleg met de omwonenden opstellen.
Hierbij zijn ons inziens de belangen van de direct aanwonenden anders dan de belangen
van omwonenden die niet direct grenzen aan de locatie wonen. Communicatie is heel
belangrijk om tot draagvlak te komen.

U geeft aan dat er geen draagvlak is voor een Green Deal. Dat is de reden dat de
Herenboeren een pas op de plaats hebben gemaakt ten aanzien van het houden van
dieren. Het bestemmingsplan biedt verder mogelijkheden voor educatie en recreatieve
doeleinden.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen
aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ WEERT

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Schrijf in uw bezwaarschrift in ieder geval:

. Uw naam, adres, datum en handtekening;
¡ Een omschrijving van het besluit waar het besluit tegen is gericht (stuur een

kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
¡ De reden waarom u bezwaar maakt.

Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal.

Tot slot
In deze brief bent u in kennis gesteld besluit over uw verzoek
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