
GEMEENTE WE E RT

Omwonenden beoogde locatie Herenboeren
p/a Dijkerstraat 79
6006 PR WEERT

Weert, I z',SEP. 2019

Onderwerp

Uw kenmerk
Ons kenmerk

Locatie Herenboeren aan de Grotesteeg 1

HB-oot/sj/20 190821

8t5496/8I7373

Beste omwonenden beoogde locatie Herenboeren,

Op 21 augustus 2019 heeft u een brief naar ons gestuurd. In deze brief uit u uw zorgen
over de voorgenomen vestiging van een Herenboerderij aan de Grotesteeg 1. In deze
brief geven wij u een reactie.

Uitnodiging
Allereerst nodigen wij u van harte uit voor een overleg op dinsdag 24 september 2019
om 18.00 uur in de Boskamer van het stadhuis Weert. Hierbij wordt u in de gelegenheid
gesteld uw zorgen en bezwaren toe te lichten en worden de achtergronden van het
initiatief en van het concept Herenboeren nader toegelicht. De portefeuillehouder is
hierbij aanwezig.

Antwoorden
De in uw brief gestelde vragen willen wij vooruitlopend op onze bijeenkomst als volgt
beantwoorden:
Vraag:
Planologisch is er nauwelijks verschil met de locatie aan de Kruispeelweg maar op locatie
Grotesteeg wordt het woon- en leefklimaat van veel meer bewoners aangetast. Wat is de
reden dat de locatie Kruispeelweg niet mogelijk was en de locatie Grotesteeg blijkbaar
wel geschikt wordt bevonden?
Antwoord:
Het verschil is dat op de locatie Grotesteeg een agrarisch bouwblok aanwezig is en dat
daarmee agrarische activiteiten en bouwmogelijkheden rechtstreeks toegestaan zijn. Aan
de Kruispeelweg was dit niet het geval.

Vraag:
De Gemeente Weert heeft aan de Herenboeren 70 alternatieve locaties voorgesteld maar
toch wordt gekozen voor een andere locatie. Welke 10 locaties zijn dit en waarom werkt

Wilhelminas¡ngel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 Az Weert

Telefoon: L4 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Websi te : www.weert.nl - Tw¡tter: www.twi tter.com/gemeenteweert



de Gemeente mee aan een locatiekeuze waar veel activiteiten binnen de huidige
bestemmingsplannen niet toegestaan ziin?
Arrtwoord:
Herenboeren is ccn p.rrticulier initiatief en de gemeente is daarmee geen partij in
particuliere transacties. Gemeente heeft hen op basis van het programma van eisen van
de Herenboeren een 10-tal mogelijke locaties voorgesteld. In verband met de privacy
kunnen wij u de locaties niet noemen. Het betrof in ieder geval ook locaties met een
agrarisch bouwblok in de buitengebieden van Boshoven, Tungelroy, Laar en Swartbroek.
Herenboeren hebben zelf de keuze gemaakt voor de beoogde locatie.

Vraag:
Vooruitlopend op een Green Deal (wat dat ook moge inhouden) willen de Herenboeren
starten met 4 varkens en 125 kippen (en na Green Deal eindigen met 25 varkens en 999
kippen). Op Grotesteeg 1 zijn echter in het geheel geen milieurechten aanwezig en
mogen er geen bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden. Aangezien de Herenboeren een
bedrijf zijn, kunnen zij geen hobbymatige activiteiten ontplooien denken wij. Wat is het
standpunt van de Gemeente Weert hierin?
Antwoord:
Wij zullen de activiteiten op basis van de definitieve plannen beoordelen.

Vraag:
Hoc kunnen tijdelijke vergunningen afgegeven worden voor activiteiten die binnen het
bestemmingsplan niet zijn toegelaten en ook niet tijdelijk lijken te zijn? Naar onze
mening dient hiervoor door de initiatiefnemer een bestemmingsplanwijziging
aangevraagd te worden die de reguliere procedure incl. milieuonderzoeken en procedures
voor bezwaar en beroep volgt en een regeling voor planschade bevat.
Antwoord:
Een herziening van het bestemmingspian is niet altijd nodig. De Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) biedt de mogelijkheid om af te wijken van het
bestemmingsplan, met bijvoorbeeld een tijdelijke vergunning. Hierbij wordt getoetst aan
het beleid van de gemeente. Gelet op de maatschappelijke behoefte voor dit initiatief en

het gemeentelijk beleid zoals verwoord in de Begroting 2Ot9 zijn wij voornemens dit
in itiatief te faciliteren.

Vraag:
Hoe ziet de Gemeente Weeft een vestiging van een parkeerterrein in een beschermd
dorps- en stadgezicht voor zich? Het stallen van blik kan toch nauwel¡jks bijdragen aan
het in stand houden daarvan.
Antwoord:
Ter plaatse is geen sprake van een beschermd stads- en dorpsgezicht. Wij hebben de
Herenboeren geadviseerd om het betreffende perceel niet in te richten als parkeerterrein
maar om het enkel als overloopgebied te gebruiken indien dit ook nodig is. Zoals de
initiatiefnemers hebben aangegeven wordt bij voorkeur geparkeerd op het agrarisch
bouwblok en wordende leden gest¡muleerd om met de fiets te-komen. Dit past ook in
het gedachtegoed van de Herenboeren. Voor de leden uit Nederweert wordt een
ophaalpunt in Nederweert ingericht.

Vraag:
Het POL2014 laat geen vestiging van nieuwe intensieve veehouderii toe. Waarom
stimuleert de Gemeente Weert niet om de Herenboeren gebruik te laten maken van een
locatie waar wel rechten hiervoor aanwezig ziin?
Antwoord:
De wijze waarop de kippen en varkens gehouden worden heeft niets met intensieve
veehouderij te maken. Dit is eerdervergelijkbaar met de wijze waarop men vroeger
dieren hield. Op basis van de uitwerking wordt dit nader beoordeeld.



Vraag:
De Raad van State wijst aan de lopende band plannen af waarbij extra stikstof vrijkomt
en dat zal hier nadrukkelijk het geval zijn, niet alleen door het gewenste vee maar door
de ca. 7.000 - 12.000 extra autobewegingen die een gevolg z¡jn van de vestiging van de
Herenboeren. Hoe denkt de Gemeente dit te organiseren in een Green Deal die naar onze
informatie alleen mogelijk is binnen de huidige wettelijke kaders en met in acht neming
van de bezwaren van omwonenden.
Antwoord:
Zoals eerder aangegeven hebben de Herenboeren berekend dat met 4 varkens en 125
kippen geen toename plaatsvindt van de stikstofdepositie. Het aantal verkeerbewegingen
zal toenemen maar het aantal wat u noemt erkennen wij niet. De Green Deal
Natuurinclusief Grondgebruik Herenboeren moet nog verder uitgewerkt worden.

Vraag:
De wet geurhinder maakt onderscheid tussen binnen- en buiten bebouwde kom. Nu doet
zich hier het bijzondere geval voor dat het emissiepunt zich buiten de bebouwde kom
bevindt maar de getroffen bewoners binnen de bebouwde kom wonen. Wij
veronderstellen dat de geurnormen van "Binnen de bebouwde kom" aangehouden
worden. Alleen dit gegeven maakt al dat een inrichting met rondtrekkend vee die de
Herenboeren voor ogen hebben, gezien de vigerende stankcirkels nauwelijks mogelijk is.
Graag bevestiging van dit uitgangspunt.
Antwoord:
Voor de bebouwde kom geldt een geurbelasting van 3 ou (odeur eenheden). Buiten de
bebouwde kom geldt een geurnorm van 14 ou. De begrenzingen van de verschillende
zones, zoals de bebouwde kom, zoals die worden gehanteerd in dit kader, zijn
weergegeven op een kaart, die bij de verordening Geurhinderen Veehouderij van de
gemeente Weeft hoort. Deze kaaft is ter informatie bijgevoegd.

Vraag:
Het grootschalig verkopen cq. uitleveren van groenten, fruit en vlees, het houden van
rondleidingen en geven van educatie passen niet binnen de "normale" agrarische
bestemming van de percelen. Wil de Gemeente deze percelen bestemmen voor
detailhandel en maatschappelijke functie?
Antwoord:
Er is geen sprake van grootschalige verkoop van producten. De coöperatie produceert
alleen voor de eigen leden. De producten worden geteeld en opgehaald door leden van
de coöperatie. Zij exploiteren tezamen de Herenboerderij. Educatie behoort bij de
nevenactiviteiten die de gemeente beleidsmatig voorstaat. Hiervoor is een regeling
opgenomen in het bestemmingsplan. De gemeente juicht het toe dat er nieuwe vormen
van agrarische bedrijven ontstaan die beter zijn voor bodem en omgeving en passen in
de visie van de ministervan Landbouw en van het rijk. Inmiddels delen ook de provincie
Limburg en de gemeente Weert deze visie.

Vraag:
De locatie Boxtel waar de Herenboeren steeds naar verwijzen ligt pal naast de A2 en er is
een bestaande carpoolplaats aanwezig. Wij zijn van mening dat deze locatie op geen
enkele wijze als referentie kan gelden voor de locatie Grotesteeg 1. Wat is uw mening
hierover?
Antwoord:
De locatie in Boxtel ligt verder van de bebouwde kom. De deelnemers zijn daarom
genoodzaakt om met de auto te komen. Dat is een wezenlijk verschil met de locatie
Grotesteeg 1.



Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Marian Arts. Ze is telefonisch
bereikbaar op (0a95) 575 22L en per e-mail via m.arts@weeft.nl.

Met
wethouders

Meeftens
gemeentesecretaris

Bijlagen Kaart bij Verord g geurhinder en veehouderij


