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Onderwerp

Principeverzoek Heu gterbroekd ij k 47

Voorstel

In principe in te stemmen met het gedeeltelijk wijzigen van de bestemming van het
perceel Heugterbroekdijk 47 naar wonen middels een wijziging van het bestemmingsplan
conform art. 3.6 Wet ruimtelijke ordening mits uiterlijk 1 april 2020 een
ontwerpbestemmingsplan is ingediend.

Inleiding

Door meneer Van den Boogaert en mevrouw Van den Boogaard is bijgaand
principeverzoek ingediend voor de transformatie van het perceel Heugterbroekdijk 47 naar
wonen.

Ter plaatse is van toepassing het bestemmingsplan 'Buitengebied 2011'. De
bestemmingen zijn 'Agrarisch - Agrarisch bedrijf'en 'Waarde - Archeologie Hoog' met de
gebiedsaanduiding'reconstructiewetzone - verwevingsgebied'. Ter plaatse is een agrarisch
bed rijflagrarisch grondgebru ik toegestaan.

Het verzoek richt zich op transformatie van het perceel van 'Agrarisch - Agrarisch bedrijf'
naar'Wonen', waarbij alle opstallen worden gesloopt en een nieuwe woning zal worden
opgericht.

Beoogd effect/doel

Het doel is om het perceel met (voormalige) agrarische bebouwing een nieuw gebruik te
geven.
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1. Met de ontwikketing wordt een vrijgekomen agrarisch perceel opnieuw ingevuld.
Aangezien het te verwachten is dat de nodige agrarische bedrijven de aankomende jaren

vrijkomen door bedrijfsbeëindiging is hier reeds in het beleid rekening mee gehouden. Zo

is het een streven om ie voorkomen dat verpaupering optreedt, leegstand plaatsvindt of
ingebruikname voor niet in het buitengebied gewenste activiteiten plaatsvindt. in het
bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid naar'Wonen' opgenomen.

2. Het woanbeleid laat ruimte voor een dergeliike ontwikkeling.
Het betreft hier een agrarisch bedrijf met bedrijfswoning die geheel worden gesloopt. Op

het perceelworclt één woning teruggebouwd, per saldo blijft het aantal woningen gelijk.

3. De woning wordt verder van de weg gerealiseerd.
De aanvrager heeft aangegeven de woning verder van de Heugterbroekdijk af te willen
plaatsen. Dit zorgt voor een beter woon- en leefkllmaat maar kan, afhankelijk van de
positionering, ook verbetering van het straatbeeld opleveren.

3. De principetoestemming wordt in tijd beperkt tot een half jaar.
Initiatiefnemers zullen er op worden gewezen dat dit een principetoestemming is, waaraan
geen rechten kunnen worden ontleend. Om te voorkomen dat er slapende
principetoestemmingen ontstaan wordt geadviseerd hieraan een termijn van een half jaar
te verbinden. Als zij van dit recht gebruik wil maken, dient uiterlijk 1 april 2020 een

ontwerpbestemmingsplan te zijn ontvangen.

Kanttekeningen en risico's

1. Het perceel is groter dan 1.000 m2
Het betreffende perceel (223) heeft een oppervlakte van 10.401 m2. Dit is erg groot
voor een woonbestemming. In overleg met de initiatiefnemers wordt een
woonbestemming op maat afgesproken. De overige gronden dienen de bestemming
agrarisch te krijgen.

2. De woning dient op juiste w¡ize op het perceel te worden geplaatst'
De initiatiefnemers willen de nieuw te realiseren woning verder van de weg situeren. De

huidige bedrijfswoning staat pal aan de weg gesitueerd. Enige afstand van de weg is gelet
op een goed woon- en leefklimaat wenselijk, ook is dit gelet op stedenbouwkundige
uitgangspunten wenselijk. De woning dient echter niet "vrij in de ruimte" te staan, een

oriëntatie op de weg is wenselijk. Een goede stedenbouwkundige opbouw van de nieuwe
inrichting van het perceel en de bijbehorende bebouwing is noodzakelijk.

3. De tocatie ligt dichtbij de A2 en bovengrondse hoogspanningsleidingen
Aangezien de locatie dicht bij de A2 ligt dient een akoestisch onderzoek deel uit te
maken van de ruimtelijke onderbouwing. Daaruit moet blijken dat voldaan wordt aan de

Wet geluidhinder. Ook dient er aandacht te zijn voor de nabijgelegen bovengrondse
hoogspanningsleidingen en de invloed van de magneetzones op een goed woon- en

leefklimaat.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Voor een herziening van het bestemmingsplan bedragen de legeskosten € 6.083,00
(prijspeil 2019). Deze leges komen boven op de bouwleges. De leges van dit
principeverzoek bedragen € 1.165,00. Deze leges worden te zijnertijd in mindering
gebracht op de leges, die verschuldigd zijn voor de procedure van het bestemmingsplan

Duurzaamheid
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De asbestdaken worden gesaneerd.

Uitvoering/evaluatie

Initiatiefnemers krijgen tot en met 1 april 2020 de mogelijkheid om een
ontwerpbestemmingsplan in te dienen.

Com mu nicatie/ participatie

Initiatiefnemers worden per brief geinformeerd over uw besluit.

Overleg gevoerd met

Intern:

R&E: Marian Arts

Extern:

Bijlagen:

1. Principevezoek
2. Antwoordbrief met bíjlage
3. Afbeeldingen locatie
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