
GEMEENTE vyE E RT

Advies- en Projectbureau Engelen Limburg
t.a.v. de heer H. Engelen
Gasthuisstraat 69
5961G HORST

Weert, I g JUNI 2019

Onderwerp
Uw kenmerk
Ons kenmerk

principeverzoek project'Les Beaux Cha mps'

692373/759242

Beste heer Engelen,

Wij hebben uw principeverzoek d.d. B juni 2017, aangevuld d.d. 2 november 20t7, 6
maaft 2019 en 13 mei 2019 behandeld in de vergadering van ons college d.d. 18 juni
2019 met betrekking tot de restauratie van het monumentale pand Lozerweg 118 en de
vormwijziging van het agrarisch bouwvlak op de locatie Lozerweg 118. Hieronder geven
wij een reactie op uw verzoek.

Besluit
Wij hebben als volgt besloten ten aanzien van uw verzoek:

1. Met een recreatieve bestemming voor de locatie Lozerweg 118 en een voorlopige
agrarische (bedrijfs)bestemming onder nadere voorwaarden op termijn in te
stemmen;

2. Met het realiseren van 10 slaapplaatsen in de vorm van plattelandskamers c.q. -
appartementen, 4 slaapplaatsen in de vorm van een bed & breakfast en een
wandel- en fietscafé in principe in te stemmen via een binnenplanse afwijking
van het bestemmingsplan;

3. Met het verzoek om 50 camperplaatsen te realiseren op de aangegeven locatie
niet in te stemmen;

4. Met de uitbreiding naar 20 slaapplaatsen en het uitvoeren van de
plattelandskamers als zelfstandige eenheden met de gevraagde binnenplanse
afwijking niet in te stemmen, aangezien dit nietvoldoet aan de gestelde
randvoorwaarden qua omvang en uitvoering in de bedoelde
afwijkin gsmog el ij kh eid ;

5. Ten aanzien van de onder 1 genoemde en de overige in uw vezoek aangehaalde
aspecten zullen wij een nader uitgewerkt principeverzoek te zijner tijd
beoordelen. De loods, die hierin meegenomen dient te worden, krijgt dan
uitsluitend een functie als opslagloods voor landbouwwerktuigen of een
vergelijkbare fu nctie ;
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Motivering
Een recreatieve bestemming en een voorlopige agrarische (bedrijfs)bestemming doen
het meest recht aan de beoogde ontwikkelingen.
In de huidige situatie is het agrarisch bedrijf op de locatie Lozerweg 118, met een
oppervlakte van ca. t ha, gelegen in het bestemmingsplan'Buitengebied 2011'en heeft
de bestemming 'Agrarisch - Agrarisch bedrijf' met onder meer de aanduidingen
'karakteristiek' en 'intensieve veehouderij'. Aangrenzend is de bestemming deels
gewijzigd in 'Natuur' met het vaststellen van het bestemmingsplan 'Natuurontwikkeling
Lozerweg'. Hierbij is het voormalige bedrijfsterrein van het Straalbedrijf Cuijpers
omgevormd naar natuur, waarbij een belevingsheuvel met uitkijktoren wordt ontwikkeld.
Een resterend gedeelte van de gronden, die buiten dc agrarischc bcdrijfslocatic en deze
natuurontwikkeling vallen, hebben nog de bestemming 'Bedrijf' met de aanduiding
'specifieke vorm van bedrijf'- straalbedrijf'. Hieronder is onder meer een loods gelegen,
met een oppervlakte van ca. 800 mz, waarover ons college d.d. 10 oktober 2017 heeft
besloten ermee ¡n te stemmen om deze vooraisnog te handhaven in afwachting van
definitieve besluitvorm¡ng omtrent het prineipeverzoek projeet'1tes Beaux Champs!',
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termijn) te worden gewijzigd in een passende bestemming.

In het principeverzoek van 8 juni 2017, aangevuld d.d.2 november 2017 werd in eerste
instantie gevraagd om een vormverandering van het agrarisch bouwblok,
verblijfsrecreatieve voorzieningen (20 slaapplaatsen), daghoreca/fietscafé (openingstijd
tot 23.00 uur), trouwlocatie, persoonsgebonden gedoogbeschikking voor bewoning van
een gebouw door de heer M. Cuijpers en het realiseren van parkeerplaatsen in de
bestemming 'Bos'. In het principeverzoek van 6 maart 2019 wordt gevraagd om het
principeverzoek uit te breiden met het realiseren van 52 camperplaatsen, inclusief
vuilwaterlossing en sanitaire voorzieningen. Deze camperplaatsen zijn voorzien buiten
het bestaande agrarische bouwblok, op een afstand van ca. 180 meter vanaf de
bedrijfslocatie. Gekozen wordt voor deze volgens u unieke locatie vanwege het uitzicht
op het water van de Centrale Zandwinning.

In de mail van 13 meijl. is aangegeven dat bij het indienen van het principeverzoek een
aantal zaken is overwogen, waarbij de financiële situatie een belangrijk element vormt.
De restauratie van het landhuis, inclusief de bedrijfswoning, de gevraagde 10
plattelandsappartementen en het wandel- en fietscafé vergen forse investeringen. Ook is

door Ark geïnvesteerd in de herinrichting van de gronden. De ontvangen
(monumenten)subsidie is beduidend minder gebleken dan aanvankelijk werd verwacht.
Daarom is het volgens u noodzakelijk om reeds op korte termijn een extra bron van
inkomsten te realiseren in de vorm van de gevraagde camperplaatsen.

Indien er de komende jaren alleen verdere forse investeringen worden gedaan en de
inkomsten beperkt zijn naast de inkomsten uit het agrarisch bedrijf, biedt dat te weinig
perspectief om nu reeds in te zetten op een volwaardig recreatief bedrijf volgens u. De

oorzaak hiervan is gelegen in de beperking in het aantal slaapplaatsen (10 in plaats van
20) en het niet kunnen realiseren van een kwalitatieve campervoorziening voor 52
plaatsen. Overigens zal een kleinschalig kampeerterrein (te) kort bij het Rijksmonument
afbreuk doen aan de uitstraling van het landhuis aldus u.



Om deze reden wordt in de mail van 13 meijl. aangegeven dat de keuze nu gericht is op
een optimale exploitatie van het agrarisch bedrijf (ca. 20 ha landbouw en ca. 40 koeien)
met gebruikmaking van de recreatieve nevenactiviteiten van de binnenplanse
afwijkingsmogelijkheden voor 10 slaapplaatsen in de vorm van plattelandskamers en/of -
appartementen, 4 slaapplaatsen in de vorm van bed & breakfast en een wandel- en
fietscafé. Verder wordt verzocht om een principebesluit te nemen op het verzoek uit
2Ot7 dat recht doet aan de hiervoor geschetste situatie.

Van gemeentewege wordt het aanvaardbaar geacht om aan de agrarische bedrijfslocatie
Lozerweg 118 een recreatieve bestemming te geven met een voorlopige agrarische
bestemming. Het agrarisch bedrijf zou dan maximaal 10 jaar nog in stand kunnen
blijven. De percelen, die nu nog de bestemming'Bedrijf'hebben, dienen dan eveneens
een passende bestemming te krijgen. Dit dient nader beoordeeld te worden aan de hand
van een uitgewerkt principeverzoek.

Het bestemmingsplan staat dit toe met een binnenplanse afwijking.
In artikel4.6.5 van het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 201f is een
binnenplanse afwijking opgenomen ten behoeve van het gebruik als bed and breakfast,
plattelandsappartementen en/of plattelandskamers en/of trekkershutten gelegen binnen
de bestaande bebouwing(smogelijkheden) met een totale oppervlakte van niet meer dan
300 mz, inclusief een kleinschalige horecavoorziening. In totaal zijn per agrarisch bedrijf
niet meer dan 10 slaapplaatsen in de vorm van plattelandsappartementen en/of
plattelandskamers enlof trekkershutten toegestaan en maximaal 4 slaapplaatsen in de
vorm van bed and breakfast. U kunt van deze afwijkingsmogelijkheid gebruik maken.

Het verzoek is in strijd met het bestemmingsplan en het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu
Weert.
In het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Weert is een aantal voorwaarden geformuleerd voor
kleinschalig kamperen. Dit is alleen mogelijk binnen zogenaamde 'te versterken'
gebieden. Het is niet mogelijk in'te behouden'gebieden. Het perceel, waarop de
camperplaatsen zijn voorzien, is gelegen in 'te behouden' gebied op grond van de
Kwaliteitskaart Weert, die onderdeel uitmaakt van de Structuurvisie Weert 2025, te
paftiële herziening. Een kleinschalig kampeerterrein kan in verband met het beheer
alleen gerealiseerd worden bij bestaande woningen. Tussen de gronden van de
camperplaatsen en het terrein van Les Beaux Champs liggen gronden behorende tot de
Natuurontwikkeling Lozerweg. De (sanitaire) voorzieningen dienen gerealiseerd te
worden binnen bestaande bebouwing dan wel binnen de bestaande
bebouwingsmogelijkheden. Het beoogde perceel heeft op grond van het
bestemmingsplan 'Buitengebied 2011'de bestemming'Agrarisch met waarden - Natuur-
en landschapswaarden'. Verder zijn er maximaal 25 kampeerplaatsen toegestaan en
dient het (kleinschalig) kampeerterrein aan de woning van de desbetreffende beheerder
te grenzen. De aanvraag voldoet op de aangegeven punten niet aan het opgenomen
beleid in het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Weert.
Wel kan in overweging genomen worden om op de gronden die ingevolge het geldende
bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijf' met de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf
- straalbedrijf' hebben en die grenzen aan het bestaande agrarische bouwblok een
camperterrein te realiseren. De bestemming hiervan dient te worden aangepast naar een
recreatieve bestemming. Dit dient nader beoordeeld te worden aan de hand van een nog
in te dienen principeverzoek.



Dit past niet binnen de randvoorwaarden van de van toepassing zijnde binnenplanse
afwijking.
De binnenplanse afwijkingsmogelijkheid is opgenomen in artikel 4.6.5 van het geldende
bestemmingsplan 'Buitengebied 2011'zoals ook onder punt 2 is aangegeven. U verzoekt
om van de gestelde randvoorwaarden af te wijken qua uitvoering en aantal
slaapplaatsen. Dit is niet mogelijk. Bij een toekomstige herziening van het
bestemmingsplan kan dit overigens wel worden overwogen, mits dit nader kan worden
onderbouwd.

Om een afgewogen beslissing te kunnen nemen, dient nader inzichtelijk te worden
gemaakt wat cle tcsekotrtstige furtclies zijt vart cle úive¡se percelett.
Hierbij dienen alle percelen van het huidige agrarische bouwblok en de percelen die nu
nog de bestemming 'Bedrijf' hebben te worden betrokken.

Overeenkomst
In verband met kostenverhaal en het voorkomen van risico's voor de gemeente dient u
te Zijñer tijd, voofdãt het bestemm¡n-gsftlen iilÞrocêdure wordtgebra-]ìt, een
planschadeverhaalsovereenkomst met de gemeente aan te gaan.

Procedure
Voor een bestemmingsplanprocedure zijn naast een ruimtelijke onderbouwing in de vorm
van een toelichting tevens een digitale verbeelding en regels nodig. Gelet op de
benodigde software en expertise adviseren wij u hiervoor een ter zake deskundig
stedenbouwkundig bureau in te schakelen. In de hierbij gevoegde bijlage is aangegeven
hoe de procedure om te komen tot een herziening van het bestemmingsplan er globaal
uitziet, aan welke wettelijke en technische eisen deze dient te voldoen.

Clausule
Dit is een principetoestemming, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend en geldt
tot uiterlijk t juli 2021. U mag er in beginsel op vertrouwen dat de procedure
wordt gestart om te komen tot een herziening van het bestemmingsplan indien voor 1

juli 2O2t een ontvankelijk ontwerp bestemmingsplan is ontvangen. Wel dient u voor
aspecten die nader beoordeeld moeten worden een aanvullend principeverzoek in te
dienen.

Wanneer mocht blijken dat er op het moment van de procedure wettelijke of
bekendgemaakte beleidsmatige beletselen zijn om het bestemmingsplan vast te laten
stellen of wanneer mocht blijken dat gerechtvaardigde belangen van derden de
gemeente ertoe nopen het bestemmingsplan niet vast te laten stellen, dan kan de
ontwikkeling niet door gaan. Verder dient hierbij het voorbehoud gemaakt te worden dat
ccn bcstemmingsplanwijziging opcn staat voor zienswijzen en beroep en dat dit in het
uiterste geval zou kunnen leiden tot het vernietigen van het bestemmingsplan.

Leges
Voor een herziening van het bestemmingsplan bedragen de legeskosten € 5.78L,78
(prijspeil 2Ot7). Deze leges komen boven op de bouwleges. De leges van dit



pr¡ncipeverzoek bedragen € 817,09. Deze leges worden te zijner tijd in mindering
gebracht op de leges, die verschuldigd is voor de herziening van het bestemmingsplan
De factuur voor uw principeverzoek ad € 817,09 wordt u separaat toegezonden.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders,

G kman eijmans
secretaris

Bijlagen bijlage bestemm ingspla




