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Onderwerp

Herontwikkeling locaties Dijkerstraat 40 en 42

Voorstel

1. In principe en onder voorwaarden in te stemmen met een herziening van het
bestemmingsplan ten behoeve van de herontwikkeling van de locaties Dijkerstraat40 en
42 tot woningbouw;
2. In afwachting van een ontvankelijk bestemmingsplan de principetoestemming te laten
gelden tot uiterlijk 1 januari 2020.

Inleiding

Dhr. M. Crijns van Crijns Rentmeesters te Someren heeft namens mevrouw Wetemans,
eigenaresse van de locaties Dijkerstraat 40 en 42, een principeverzoek ingediend voor de
herontwikkeling van de locaties Dijkerstraat 40 en 42. Voor beide locaties geldt op grond
van het geldende bestemmingsplan een agrarische bedrijfslocatie. De agrarische
bedrijvigheid is op beide locaties nagenoeg beëindigd.
Op de locatie Dijkerstraat 40 wordt gevraagd om de bestaande bedrijfswoning om te
zetten in een woonbestemming met een bedrijf aan huis en recreatieve voorzieningen als
nevenfunctie. Voor de bestaande schuur wor(t ook een woonfunctie gevraagd. Op de
locatie Dijkerstraat 42wordt zowelvoor de wöning als de schuur gevraagd om deze te
splitsen, waarbij in totaal 4 woonfuncties ontstaan. Op de locatie Dijkerstraat 40 wordt ca.
347 mz aan overtollige bedrijfsgebouwen gesloopt en op de locatie Dijkerstraat 42 ca. 732
m2. De locaties Dijkerstraat 40 en 42 staan beide op de gemeentelijke monumentenlijst.
Bij de omschrijving van beide gemeentelijke monumenten op de monumentenlijst is
vermeld dat de beschermingzich beperkt tot het bouwdeel met het woonhuis. Ingevolge
het bestemmingsplan zijn ook alleen de beide woningen aangemerkt als'karakteristiek'.
De bijbehorende bebouwing is niet als zodanig aangemerkt. Tevens liggen beide locaties in
het beschermde dorpsgezicht Dijkerakker. Ingevolge het bestemmingsplan is een
wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor een woningsplitsing als het agrarisch bedrijf wordt
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beëindigd. Initiatiefnemer heeft aangegeven dat voor de beide locaties door het Rijk een
subsidie voor herbestemmingsonderzoek van de monumenten is toegekend.

Beoogd effect/doel

Het doel is om de beoogde herontwikkeling voor deze locaties planologisch te regelen.

Argumenten

7.7. Vanuit stedenbouwkundig en planologisch oogpunt bestaat onder nadere voorwaarden
tegen deze herontwikkeling geen bezwaar.
Op grond van het geldende bestemmingsplan'Buitengebied 2011'betreft het 2
gekoppelde agrarische bedrijfslocaties. Voor de locatic Dijkerstraat 42 geldt tevens de

aanduiding'intensieve veehouderij'.
Initiatiefnemer geeft aan dat de ontwikkeling is te verantwoorden vanuit de
cultuurhistorische waarde van het ensemble. Beide locaties liggen in het beschermde
stads- en dorpsgezicht. In het verzoek wordt de monumentale status aangewend om ook
aan de twee schuren een woonbestemming te kunnen geven. Deze twee schuren zijn op

dit moment evenwel niet als 'karakteristiek' aangemerkt.
Aangezien het de verwachting is dat in de nabije toekomst een groot aantal agrarische
bedrijfsbebouwing vrijkomt in verband met stoppende agrariërs schept het toekennen van
een zelfstandige woonbestemming aan deze vrijkomende bebouwing een ongewenst
precedent.
Om het onderhavige verzoek te kunnen verantwoorden wordt daarom voorgesteld om
initiatiefnemers te laten vragen om ook de twee schuren op de gemeentelijke
monumentenlijst geplaatst te krijgen.
Om de cultuurhistorische waarde zoveel mogelijk te waarborgen wordt na aanwijzing van
de schuren als gemeentelijke monument geadviseerd om ter plaatse 4
woonbestemmingen toe te staan, te weten de twee karakteristieke boerderijen en de twee
schuren en verder geen splitsingen toe te staan, Hiermee wordt voorkomen dat bij deze

bebouwing nog een veelheid aan bijgebouwen ontstaat. Bij 4 woonbestemmingen geldt
een toegestane oppervlakte van 150 m2 per woning.

1.2 De principetoestemm¡ng wordt in tiid beperkt tot 1 ianuari 2020.
Initiatiefnemer zal er op worden gewezen dat dit een principetoestemming is, waaraan
geen rechten kunnen worden ontleend. Als zij van dit recht gebruik willen maken, dient
uiterlijk 1 januari 2020 een ontvankelijk bestemmingsplan te zijn ingediend. Normaliter
wordt deze principetoestemming beperkt tot een half jaar, maar vanwege de voorwaarde
dat de schuren eerst als gemeentelijk monument dienen te worden aangemerkt, wordt
een langere periode toegekend.

Kanttekeningen en risico's

7.2 Atvorens aan het principeverzoek voor wat betreft de twee schuren medewerking kan
worden verleend dienen deze eerst op de gemeentelijke monumentenlijst te worden
geplaatst.
Dit om het monumentale karakter van de schuren te borgen en precedentwerking te
voorkomen.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Leqes
De kosten voor de herziening van het bestemmingsplan bedragen € 5.833,80 (prijspeil
2018). Deze kosten worden bij initiatiefnemer in rekening gebracht. De kosten van het
principeverzoek ad €824,4O zullen met dit bedrag worden verrekend. Het bedrag aan
leges komt ten goede aan de totale opbrengst leges herziening bestemmingsplannen.
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Juridische gevolqen
Met initiatiefnemers wordt een overeenkomst gesloten in verband met de afwenteling van
planschade.

Personele oevolgen
Niet van toepassing

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing.

Comm un icatie/ pa rticipatie

Initiatiefnemer wordt per brief geinformeerd over dit besluit.

Overleg gevoerd met

Intern:

Joke Jongeling, Marian Arts (afdeling R & E).
Dit verzoek is verder in het intaketeam behandeld, waar diverse disciplines van de afdeling
R & E deel van uitmaken.

Extern:

Bijlagen:

1. Principeverzoek met bijlage
2. Antwoordbrief met bijlage.
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