
Weert, 13 mei 2019 - email aan Mw. M. Arts en M. Beeren 

In het overleg van 30 april jl. hebben we het plan ambtelijk besproken zoals dat circa 
2 jaar gelegen is ingediend en later enkele malen is aangevuld en toegelicht. 
In dit overleg werd duidelijk dat de gemeente niet mee wil werken aan een  reguliere 
kampeervoorziening in de vorm van circa 50 camperplaatsen op een door ons 
aangewezen kwaliteitslocatie aan het water. Dit omreden dat de gekozen locatie niet 
acceptabel is omdat die ligt in ’te behouden gebied’.  
Maximaal acceptabel is een kleinschalige kampeervoorziening van maximaal 25 
plaatsen in het bestaande agrarische bouwblok c.q. het nieuw te vormen bouwblok na 
een bestemmingswijziging van de percelen met de bestemming ‘bedrijf’. 

De voorzieningen zijn voorts voor de gemeente uitsluitend acceptabel voor zover het 
gaat om de 10 slaapplaatsen in het landhuis en een wandel- en fietscafé, een en     
ander overeenkomstig de binnenplanse mogelijkheden van het vigerende bestem- 
mingsplan.  
Dat wil dus zeggen dat de gemeente nu niet zal meewerken aan:  
A) een uitbreiding van het aantal slaapplaatsen naar 20 stuks,  
B) het uitvoeren van plattelandskamers als zelfstandige eenheden én  
C) de hierboven bedoelde campervoorziening voor 50 plaatsen aan het water. 
Deze uitbreidingen kunnen alleen via een bestemmingsplanherziening worden 
geregeld. 

De gemeente ziet graag dat de recreatieve bestemming langzaam wordt opgebouwd, 
zodat het in de toekomst kan groeien naar een volwaardig recreatief bedrijf. Alsdan 
zullen ook uitbreidingen aan de orde zijn.  
Dat wil dus zeggen nú beginnen met de binnenplanse recreatieve  mogelijkheden en 
pas op termijn uitbreiden.  
Indien er een bestemmingsplanwijziging wordt ingediend voor 20 slaapplaatsen en 
een kleinschalige camperplaats wil de gemeente de agrarische bestemming er af halen 
en die omzetten naar een recreatieve bestemming. Voor een termijn van 10 jaar kan 
het agrarische bedrijf dan nog tijdelijk worden voortgezet.  
Indien nu alleen van de binnenplanse afwijkingsmogelijkheid gebruik wordt gemaakt 
is er dus geen nieuw bestemmingsplan noodzakelijk. Immers mogen de binnenplanse 
recreatiemogelijkheden worden benut door via een omgevingsvergunning af te wijken 
van de gebruiksregels ten behoeve van het toestaan van nevenactiviteiten van het 
agrarische bedrijf.  

De agrarische activiteiten (Intensieve Veehouderij) vormen de komende jaren nog een 
zekere bron van inkomsten.  
Indien we nu de bestemming wijzigen naar ‘recreatie’ zal de gemeente een 
kleinschalig kampeerterrein van maximaal 25 plaatsen toestaan indien deze is 
geclusterd bij de bestaande bebouwing. Daarnaast wil de gemeente de agrarische 
bedrijfsactiviteiten dan tot maximaal 10 jaar toestaan naast de recreatieve 
bestemming. Daarna zal er geen vee meer mogen worden gehouden die ook gebruik 
moeten maken van een stal. Wel kunnen dan nog de bestaande akkerbouwactiviteiten 
worden uitgevoerd op de buiten het bouwblok gelegen percelen. In het bouwblok is 
dan nog alleen opslag van landbouwwerktuigen en -machines mogelijk. 

Zoals afgesproken in het laatste ambtelijke overleg zou initiatiefneemster in mei 
reageren op de door de gemeente gegeven reactie op het ingediende principe- 
verzoek. 
Onderstaand volgt de reactie op de toelichting. 
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In het overleg is door initiatiefneemster herhaaldelijk duidelijk gemaakt dat er forse 
investeringen worden gedaan en er uit de recreatieve onderdelen voorlopig geen 
inkomsten worden gegenereerd. Immers moeten de voorzieningen nog worden 
gerealiseerd. Toch is het in verband met de hoge investeringen noodzakelijk enige 
zekerheid te hebben naar de toekomst toe voor wat betreft de ruimtelijke en 
recreatieve mogelijkheden.  

Gelet op de meermalen gegeven motivering op het ingediende plan is de hierna 
beschreven situatie derhalve de gewenste ontwikkeling: 
De agrarische en bedrijfspercelen worden samengevoegd en krijgen een recreatieve 
bestemming. Daarnaast zullen de bestaande agrarische bedrijfsactiviteiten voor de 
duur van 10 jaar de bestemming houden. Daarna vervalt de mogelijkheid voor het 
houden van vee (uitzondering voor hobbymatig of t.b.v. natuurbeheer gehouden vee). 
Alleen opslag van landbouwwerktuigen in een loods zal nog plaatsvinden vanwege de 
voortzetting van de akkerbouw op de percelen elders. 
De recreatieve activiteiten bestaan uit 10 plattelandsappartementen voor 20 personen 
en een B&B voor 4 personen in het landhuis. Tevens zal een wandel- en fietscafé met 
een buitenterras worden geëxploiteerd. Op de gekozen locatie (met uitzicht op het 
water) wordt een recreatieve verblijfsvoorziening voor 50 campers ingericht. De 
locatie wordt landschappelijk en natuurlijk ingericht zodat het optimaal past in de 
omgeving. 

Door initiatiefnemer zijn daarbij een aantal zaken overwogen, zoals die al eerder 
kenbaar zijn gemaakt. Een belangrijk element vormt de financiële situatie.  
Het is duidelijk dat de restauratie van het landhuis, inclusief de bedrijfswoning, de 10 
plattelandsappartementen en het wandel- en fietscafé forse investeringen vergen. Er 
is al veel geïnvesteerd maar dat bedrag zal nog fors toenemen. Ook is geïnvesteerd in 
de herinrichting van de gronden, maar het einde is ook hier nog niet bereikt. Een 
eventuele toekomstige aanpassing van de plattelandskamers zullen alsnog extra 
investeringen met zich meebrengen. De te ontvangen subsidie blijkt in ieder geval 
belangrijk minder te zijn dan aanvankelijk werd verwacht. 
Realisatie van dit deel van het plan zal nog enige jaren vergen, gelet op alle 
vergunningen, subsidies en uitvoerende restauratiewerkzaamheden. Dat betekent dat 
er voorlopig geen inkomsten uit de recreatie zullen worden gegenereerd naast de 
inkomsten uit het bestaande agrarische bedrijf.  
Het is daarom noodzakelijk om reeds op korte termijn een extra bron van inkomsten 
te realiseren. Daarom is gekozen voor een campervoorziening van 50 plaatsen op een 
unieke locatie, op een plek die veel kwaliteit te bieden heeft en zich onderscheid van 
andere camperplaatsen. De voorgestelde plek is noodzakelijk om de camperaar veel 
kwaliteit te kunnen bieden, hetgeen een positief effect heeft op zowel de             
bezettingsgraad als het tarief. De camperplaats moet zich onderscheiden van andere 
campervoorzieningen. De afstand tot de percelen is relatief kort en bovendien is de 
voorziening landschappelijk en natuurlijk in te passen, zodat de landschappelijke 
kwaliteit geen geweld wordt aangedaan. 

Indien er de komende jaren alleen verdere forse investeringen worden gedaan en de 
inkomsten beperkt zijn naast de inkomsten uit het agrarische bedrijf, biedt dat te 
weinig perspectief om nu reeds verder in te zetten op een volwaardig recreatief 
bedrijf.  
De oorzaak daarvan is uitsluitend toe te dichten aan de beperking in het aantal  
slaapplaatsen (10 ipv 20) én het niet kunnen realiseren van een kwalitatieve 
campervoorziening voor 50 plaatsen.  
Overigens zal een kleinschalig kampeerterrein (te) kort bij het Rijksmonument 
afbreuk doen aan de uitstraling van het landhuis.  
Gelet op bovenstaande blijft het agrarische bedrijf op zowel korte als langere termijn 
een belangrijke bron voor de nodige financiële middelen.  
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Gelet op het ontbreken van een meerwaarde om op korte termijn de bestemming op 
de percelen te herzien zal daar van af worden gezien.  
De keuze is nu gericht op een optimale exploitatie van het agrarische bedrijf met 
gebruikmaking van de recreatieve nevenactiviteiten via de binnenplanse afwijkings- 
mogelijkheden voor 10 slaapplaatsen, 4 B&B en een wandel- en fietscafé.   
Op korte termijn zal de aanvraag om een omgevingsvergunning worden ingediend, 
zodat nu eerst het woonhuis met de B&B kunnen worden gerealiseerd. In de volgende 
fase zal de aanvraag voor het deel met de plattelandskamers en -appartementen 
worden ingediend. 

Over de ontwikkelingen en vorderingen van het bijzondere project zullen wij u 
periodiek op de hoogte houden. Gelet op het bovenstaande verzoeken wij het college 
om op korte termijn een principebesluit te nemen op het verzoek uit 2017 dat recht 
doet aan de bovenomschreven situatie.  

Indien u nog vragen heeft over bovenstaande verneem ik dat graag van u. 

Namens Mw. Ingrid Cuijpers, 

Hans Engelen 
Apeladvies


