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Beste 

Op 19 augustus 2019 hebben wij een verzoek van u onWangen. Dit verzoek gaat over
het wijzigingen van de bestemming van het perceel Heugterbroekdijk 47 (perceel
gemeente Weert sectie Z nummer 23) naar wonen. Hierbij ontvangt u ons antwoord.

Besluit
wij hebben besloten in principe medewerking te verlenen aan de wijziging van de
bestemming van het perceel aan de Heugterbroekdijk4T, op perceel gemeente Weert
sectie Z nummer 23, naar Wonen (gedeeltelijk) en naar Agrarisch (gedeeltelijk) middels
een wijziging van het bestemmingsplan op basis van ar[ikel 3.6 van de Wet ruimtelijke
ordening. Deze principe medewerking geldt tot uiterlijk 1 april 2019. Wij hebben hierbij
het volgende overwogen.

Motivering
Met de ontwikkeling 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 te voorkomen dat verpaupering optreedt, leegstand plaatsvindt of
ingebruikname voor niet in het buitengebied gewenste activiteiten plaatsvindt. Verder is
in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om een agrarisch
bouwblok om te zetten in wonen.

Het woonbeleid laat ruimte voor een dergelijke ontwikkeling.
Het betreft hier een agrarisch bedrijf met bedrijfswoning die geheel worden gesloopt. Op
het perceel wordt één woning teruggebouwd, per saldo blijft het aantal woningen gelijk.

De woning wordt op meer afstand van de weg gerealiseerd.
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U heeft aangegeven de woning verder van de Heugterbroekdijk af te willen plaatsen. Dit
zorgt voor een beter woon- en leefklimaat maar kan ook, afhankelijk van de
positionering, ook verbetering van het straatbeeld opleveren, Wij gaan hierover graag

het overleg met u aan.

Aandachtspunten

Het perceel is groter dan 1.000 mz
Het betreffende perceel (223) heeft een oppervlakte van 10.401 m2. Dit is erg groot
voor een woonbestemming. In overleg met u willen wij een woonbestemming op maat
met u afspreken. De overige gronden dienen cle bestemming agrarisch te krijgen.

De woning dient op juiste wijze op het perceel te worden geplaatst'
U wil de nieuw te realiseren woning verder van de weg sttueren. 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.

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.

Overeenkomst
In verband met kostenverhaal en het voorkomen van risico's voor de gemeente zullen
wij een planschadeverhaalsovereenkomst met u aangaan.

Procedure
U dient er rekening mee te houden dat inclusief het vooroverleg met diverse instanties
ongeveer 26 weken proceduretijd nodig is. In de hierbij gevoegde bijlage is aangegeven
hoe de procedure tot het vaststellen van een bestemmingsplan er globaal uitziet, aan
welke wettelijke en technische eisen deze dient te voldoen. Een ontvankelijk ontwerp
bestemmingsplan dient uiterlijk 1 april 2020 te zijn ingediend.

Clausule
Dit is een principetoestemming, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. U mag
er in beginsel op vertrouwen dat de procedure wordt gestart om te komen tot een
bestemmingsplan. 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
een bestemmingsplanwijziging open 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 € 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.
De factuur voor uw principeverzoek ad. € 1.165,00 wordt u separaat toegezonden.

Tot slot
Wij gaan ervan uit u dat u tevreden bent met dit antwoord. Heeft u nog vragen? Neemt u
dan contact op met Rianne Bader. Ze is telefonisch bereikbaar onder nummer (0495)
575 307 en per email via r.bader@weert.nl.
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