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Onderwerp

Plu im veeservicebed rijf Tu ngeler Dorpsstraat 9

Voorstel

Niet in te stemmen met het planologisch regelen van het pluimveeservicebedrijf aan de
Tungeler Dorpsstraat 9.

Inleiding

Aelmans Ruimte, omgeving & Milieu BV heeft namens Logichamp B.v. een verzoek
ingediend om haar pluimveeservicebedrijf aan de Tungeler Dorpsstraat 9 planologisch te
regelen. Het perceel en de bebouwing is in het verleden in gebruik geweest als
pluimveebedrijf. Hiervoor is destijds een vergunning verleend. De loods heeft een omvang
van circa 224 m2 en de voormalige kippenstal een oppervlakte van circa 750 m2. De
kippenstal is in gebruik voor het pluimveeservicebedrijf. Een gedeelte van deze stal is
hiervoor niet nodig en wordt gesloopt. De stal die overblijft heeft een oppervlakte van
52,3 m x 11 m (= 575,3 m2).

Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan'Altweerterheide, Laar, stramproy,
Swartbroek en Tungelroy'en heeft de bestemming'Agrarisch'. De bebouwing (voormalige
kippenstal) heeft de bouwaanduiding 'specifieke bouwaanduiding - schuur'. Het gebruiken
of laten gebruiken van de bebouwing anders dan voor agrarisch gebruik is niet
toegestaan. Een niet-agrarisch bedrijf is dan ook in strijd met het bestemmingsplan.
Conform het beleid van de gemeente dienen n¡et-agrarische bedrijven zich te vestigen op
een bedrijventerrein.

In het verzoek wordt verzocht gebruik te maken van de regeling voor vrijkomende
agrarische bebouwing, opgenomen in de structuurvisie.
Initiatiefnemer is bereid om de bebouwing landschappelijk in te passen. Een van beide
woningbouwkavels (Ruimte voor Ruimte) ten westen van het bedrijf, kadastraal bekend:
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gemeente Weert, sectie AC, nummer 995, heeft initiatiefnemer aangekocht om zijn nieuwe

woning te realiseren.

Het bedrijf heeft zich recentelijk ontwikkeld. Inmiddels is ook een deel van het agrarisch
gebied naast de schuur verhard ten behoeve van de stalling van bedrijfsauto's (zie

bijgevoegde luchtfoto's van 2OI4 en 2018).
Tijdens een controle ter plaatse van de afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving zijn
daarnaast de volgende strijdigheden geconstateerd:

1. Bepaalde gedeeltes van de schuur zijn als kantoorruimte ingericht'
2. Een gedeelte van de schuur is als kantine ingericht.
3. Delen van de schuur worden gebruikt als sanitaire ruimte, inclusief douches.
4. Er is in de schuur sprake van een werkplaats voor reparatie en onderhoud aan

bedrijfsauto's en voor opslag autobanden.
5. Er is in de schuur een wasplaats voor bedrijfskleding aangetroffen.
6. De schuur bevat een opslagplaats voor bedrijfskleding.
7. De schuur bevat een droogplaats voor bedrijfskleding.
B. Er is sprake van opslag van witgoed, tv's e.d. Deze goederen zouden worden

geëxporteerd naar het buitenland.
9. Er is sprake van opslag van witgoed, tv's e.d. in een zeecontainer. Deze goederen

zouden worden geëxporteerd naar het buitenland.
10. Er is sprake van opslag van (bedrijfs)auto's die zouden worden geëxpofteerd naar

het buitenland.
11. Er is een aarden wal met een laagje houtsnippers aangelegd. Deze wal bevindt

zich voor een gedeelte op het perceel met de bestemming agrarisch. Het andere
gedeelte van de wal bevindt zich op het perceel met de bestemming wonen.

Op 6 september 2018 is door de afdeling VTH hierover een waarschuwingsbrief verzonden
(zie bijlage).

De handel/opslag in (bedrijfs)auto's en witgoed (zie punt 8 en 9 uit de

waarschuwingsbrief) is inmiddels beëindigd en wordt niet meer opnieuw uitgevoerd.

Beoogd effcct/doel

Een geschikte locatie zoeken voor het pluimveeservicebedrijf, zodat het bedrijf niet meer
tussen de woonbebouwing in Tungelroy is gelegen. Hiermee wordt een illegale situatie
beëindigd.

Argumenten

1.1 De bebouwing valt niet onder de regeling voor voormalige agrarische
bedrijfsgebouwen van het Gemeenteliik Kwaliteitsmenu Weert (GKW).

In de Structuurvisie Weert 2025 is beleid opgenomen ten aanzien van de

hergebruiksmogelijkheden van Voormalige Agrarische Bedrijfsgebouwen (VAB's). Dit

beleid is nader uitgewerkt in het GKW. Hierin wordt als één van de voorwaarden genoemd

dat het de omzetting van een agrarische bouwkavel naar een niet-agrarisch bedrijf betreft.

Zoals al vermeld heeft het perceel geen agrarische bedrijfsbestemming (geen agrarische

bouwkavel dus). Ook in het hiervoor geldende bestemmingsplan'Altweerterheide,
Stramproy, Swartbroek en Tungelroy'(in werking getreden 16 augustus 2013) had het
perceel de bestemming'Agrarisch'.
Daarvoor golden de bestemmingsplannen 'Tungelroy 2009' (in werking getreden op 7 mei

2010) en'Buitengebied 1998'(in werking getreden 31 mei 2000). In beide

bestemmingsplannen heeft het perceel de bestemming'Agrarisch'. Er is dan ook al

geruime tijd geen sprake meer van een agrarische bedrijfsbestemming, waardoor er niet
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kan worden gesproken over voormalige agrarische bedrijfsgebouwen conform het GKW
Dit beleid kan derhalve niet worden toegepast.

1.2 Het perceel ligt in de kern Tungelroy tussen de woonbebouwing.
Het perceel is conform het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 (POL) gelegen binnen
de aanduiding'Overig bebouwd gebied'. Dit zijn gemengde woon/werkgebieden met
voorzieningen, deels met een stedelijk karakter, deels met een dorps karakter.

Het risico bestaat dat er een overlast gevende situatie gaat ontstaan door het bedrijf. Op
dit moment ontvangt de gemeente geen overlastmeldingen. Het risico is echter wel dat dit
gaat ontstaan wanneer het bedrijf verder uitgroeit. We dienen te voorkomen dat er nieuwe
milieuhinderlijke bedrijven in woongebieden ontstaan.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

De handhavingsprocedure kan worden voortgezet, parallel aan het traject om naar een
geschikte locatie te verhuizen.

Com mu n icatie/ participatie

Initiatiefnemer op de hoogte stellen via bijgevoegde brief en hem in contact brengen met
de bedrijfscontactfunctionarissen voor het zoeken naar een geschikte locatie (binnen de
gemeente Weert).
De afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving informeren dat zij de
handhavingsprocedu re voort ku nnen zetten.

Overleg gevoerd met

Intern

Marjo Beeren, Marian Arts en Carine Bongers (afdeling Ruimte & Economie)

Extern:

Niet van toepassing.

Bijlagen:

Antwoordbrief
Luchtfoto's
Waarschuwingsbrief afdeling VTH
Princi peverzoek Aelmans
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