
Advies- en Projectbureau Engelen Limburg 

-Apeladvies- 

Aan: 
College Burgemeester en Wethouders van Weert 
Wilhelminasingel 101 
6001 GS Weert 

Horst, 6 maart 2019 

Geacht college, 

Hierbij doe ik u namens mijn cliënt, mevrouw 1. Cuijpers, het onderstaande verzoek toekomen. 

Het verzoek betreft in feite een actualisatie van het verzoek van 8 juni 2017. U nam daarop nog 
géén besluit. Om redenen die ik hierna toelicht, wil ik u dringend verzoeken om binnen enkele 
weken alsnog een principebesluit te nemen. 

Het verzoek is noodzakelijk vanwege de tijd die gemoeid is met de voorbereiding én de vaststelling 
van een partiële herziening van het bestemmingsplan in relatie tot de over circa 7 maanden 
verwachte openstelling van de provinciale subsidieregeling 'Restauratie Monumenten'. 
De subsidie betreft de restauratie van het monumentale landhuis op het landgoed 'Les Beaux 
Champs' oftewel 'D'n Advekaot', gelegen aan de Lozerweg 118/118a te Weert. Voor de toekenning 
van de provinciale subsidie moet aan een aantal specifieke voorwaarden worden voldaan. 

Het op 8 juni 2017 ingediende principeverzoek werd op uw wens op 1 november 2017 uitvoerig 
aangevuld met onderzoeken en verdere informatie. Het lukte ons daardoor niet om tijdig aan de 
voorwaarden te voldoen voor het aanvragen van de subsidie in november 2017. 
Terwijl reeds tijdsdruk ontstond vanwege de voorbereiding van de aanvraag om subsidie in 2018, 
werd op een ambtelijk voorstel besloten om allereerst te zorgen voor de aspecten die vallen onder 
de afwijkingsmogelijkheid die het bestemmingsplan biedt voor het toestaan van nevenactiviteiten. 
Om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen voor de volgende ronde in november 2019 
moet nu met spoed begonnen worden met de voorbereiding van en indiening van een plan ter 
herziening van het vigerende bestemmingsplan. 
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Van belang voor deze herziening is ook dat in de afgelopen periode de herinrichting van het terrein 
ter hand werd genomen na het beëindigen van het straalbedrijf. Tenslotte vermeld ik nog dat u 
onlangs het bestemmingsplan vaststelde voor de overgedragen/aangrenzende gronden. 

Daar gebruik wordt gemaakt van de binnenplanse afwijkingsmogelijkheid voor nevenactiviteiten, is 
het niet meer nodig dat u dit onderdeel meeneemt in uw overwegingen naar een principebesluit. 
Vandaar dat ik in de bijlage bij deze brief, gebaseerd op het principeverzoek van 8 juni 2017, kom 
tot een bijstelling van het verzoek door dit te beperken tot die aspecten die we nu in de herziening 
van het bestemmingsplan mee willen nemen. Hier willen we echter één nieuwe ontwikkeling aan 
toevoegen, namelijk een terrein voor campers. Cliënte doet nog onderzoek naar de keuze van 
ontsluiting van het perceel. In de bijlage is deze gewenste ontwikkeling verder toegelicht. 

Ik verzoek u nogmaals dringend dit geactualiseerde verzoek van 8 juni 2017 op korte termijn in 
overweging te willen nemen en mij over uw principebesluit te berichten. 
Indien u verdere vragen heeft over het plan ben ik te allen tijde bereid u van nadere informatie te 
voorzien, mondeling of schriftelijk. 
Voor uw medewerking wil ik u graag bij voorbaat dank zeggen. 

Bijlage: 
(bijgesteld) Verzoek om principemedewerking aan het plan. 
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(bijgesteld) Verzoek om principemedewerking aan plan Lozerweg 118/118a. 

Het verzoek van 8 juni 2017 is ten dele door de ontwikkelingen achterhaald. Een actualisatie en 
bijstelling van het plan is daarom noodzakelijk. De elementen die deel uitmaken van een door mij 
in voorbereiding genomen partiële herziening van het bestemmingsplan worden hierna in beeld 
gebracht. Voor de inhoud van de diverse onderwerpen verwijs ik kortheidshalve naar de informatie 
in het verzoek van 8 juni 2017 én de in november 2017 verstrekte uitvoerige aanvullende 
informatie. 
Tevens is een nieuw element toegevoegd aan het verzoek. Het betreft de inrichting van een aantal 
camperplaatsen en voorzieningen voor toeristen die in dit nieuw ingerichte natuurgebied veelal 
meerdere dagen zullen willen verblijven. De locatie is in dat opzicht zeer gunstig gelegen en deze 
activiteit vormt een kwantitatieve en kwalitatieve aanvulling van het toeristisch aanbod in deze 
omgeving. Omdat deze activiteit niet als ondergeschikte nevenactiviteit van het agrarisch bedrijf 
kan worden aangemerkt is het verzoek om de bestemming 'Recreatie' toe te kennen aan de 
desbetreffende gronden, die buiten het bouwblok zijn gelegen. De camperplaatsen met 
voorzieningen zullen naar de toekomst toe een belangrijke inkomstenbron vormen waarmee het 
landgoed 'Les Beaux Champs' na haar restauratie en herinrichting in stand kan worden gehouden. 

Uitgangspunten partiële herziening van het bestemmingsplan: 
- Met een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid is/wordt geregeld dat: 
- er een bedrijfswoning in het landhuis wordt gehandhaafd; 
- er in de bedrijfswoning gebruik kan worden gemaakt van de nevenactiviteit B&B met 4 

slaapplaatsen; 
- er in het landhuis als ondergeschikte nevenactiviteit 4 plattelandskamers en 2 plattelands 

appartementen worden gerealiseerd voor in totaal 10 slaapplaatsen; 
- er in het zijgebouw een daghoreca met terras, ondersteunend voor wandelaars en fietsers 
wordt gerealiseerd. 

het agrarisch bouwblok ter grootte van één hectare ondergaat een vormwijziging zodat alle 
gebouwen binnen het bouwblok komen te liggen. 

- de vigerende bestemmingen, functies en aanduidingen van de gronden behorende tot het 
agrarisch bedrijf worden overgenomen naar het nieuwe plan met dien verstande dat de gronden 
met de bestemming 'Bedrijf' in het bouwblok worden opgenomen en wijzigen naar de vigerende 
agrarische bestemming; 

- overeenkomstig het principeverzoek zal het aantal slaapplaatsen voor de nevenactiviteiten in 
het landhuis toenemen tot maximaal 20 personen. Alle plattelandkamers worden als 
appartement uitgevoerd, onafhankelijk van de oppervlakte per kamer. 

- Aanvullend realiseren we op een aangrenzend perceel een camperplaatsvoorziening voor 
ongeveer 50 campers. Ter indicatie is hieronder een illustratie opgenomen voor een voorziening 
voor 52 campers, inclusief vuilwaterlossing en sanitaire voorziening. De agrarische bestemming 
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van de gronden wordt gewijzigd in 'recreatie' met een specifieke aanduiding. De wijze van 
ontsluiting is nog onderwerp van studie. 


