
Advies- en Projectbureau Engelen Limburg 

College Burgemeester en Wethouders van Weert 

Wilhelminasingel 101 

6001 GS Weert 

Horst, 6 juli 2019 

Betreft: "Principeverzoek Kraanweg 21 ". 

Geacht college, 

Namens cliënt, mevrouw P. Hoskens - van Son, richt ik mij tot u met het hieronder omschreven verzoek om 
planologische medewerking met betrekking tot de legalisatie en oprichting van een agrarisch bedrijf aan de 
Kraanweg 21 te Weert. (Cliënte treedt tevens op namens haar echtgenoot) 
Cliënt is op dat adres sedert 1 jaar woonachtig en sedertdien actief geweest met het opschonen en 
renoveren van het grote perceel en de diverse opstallen. Helaas hebben zich ook gebeurtenissen 
voorgedaan die deze start hebben bemoeilijkt. In onderstaand overzicht geef ik een kort overzicht van de 
aspecten die mogelijk van invloed zijn op uw overweging op het verzoek om planologische medewerking te 
verlenen. Na de inleiding, waarbij de aangekochte situatie van het perceel en de gewijzigde situatie met de 
daarbij gepaard gaande ontwikkelingen worden beschreven, geef ik een korte omschrijving van het verzoek. 
Om de situatie goed duidelijk te maken zal ik het verzoek tevens voorzien van foto's (bron: eigen of google). 
Gelet op de ontwikkelingen en gebeurtenissen verzoek ik u om een mondelinge toelichting te mogen geven 
vóórdat u een besluit neemt op het verzoek. 

INLEIDING 

De heer en mevrouw Hoskens kochten het ruime, 9068 m2 grote perceel 
(kadastraal bekend AB 678) met het landhuis en opstallen medio 2018. 

Zij troffen een perceel aan waarop behalve het landhuis onder andere ook 
een grote voormalige pluimveeschuur en een tuinhuis stonden. De 
makelaar prees dit object aan als "een lust voor iedere ondernemer". 

Hierna zijn enkele foto's opgenomen van opstallen zoals die ten tijde van 
de aankoop werden aangetroffen. 
Vanuit deze situatie is cliënt begonnen met een renovatie, die onder meer 
bestond uit het vervangen van 700 m2 asbest dak, het slopen en 
opruimen van vervallen bouwsels en vervolgens het herinrichten van het 
perceel door de aanleg van een nieuwe tuin en gebouwen. 
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Situatie bü aankoop: 

1+2 

Het betreft, behalve het vrijstaande landhuis: 
A) een vrijstaande schuur, (680 m2) met aangebouwd: 

1) hondenhok met nachtverblijf (12 m2), 
2) een overdekte opslagplaats voor de olietank (6 m2}, 
3) een gebouw voor opslag (100 m2) 
4) een uitloopren met leghokken voor de vroeger gehouden kippen over de hele 
lengte van de schuur (200 m2}, 

B) een tuinhuisje (30 m2) en 
C) een hondenhok (20 m2) 

Buiten de woning stonden er aldus circa 1048 m2 gebouwen c.q. bouwwerken op 
het perceel. 
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Herioricbtiog van het perceel en nieuwe activiteiten 

De foto links geeft de situatie weer van april 2019. De 
bouwwerkzaamheden waren toen nog in volle gang. Het project 
is nu gereed. 

Vervolgens is cliënt het perceel gaan opschonen door 
bouwvallige bouwsels te slopen of te vernieuwen en het geheel 
naar wens aan te passen. 
1) Als fervent liefhebster van (roof)vogels zoals arenden, uilen, 
en oehoes werden er vooral vogelverblijven gerealiseerd. (671 
m2). 
2) Vanwege de oprichting van een aan huis gebonden beroep/ 
bedrijf aan huis in de sfeer van een wellness-eiland met 
wellness-sessies werd een chalet geplaatst. Op de betreffende 
plaats ontstaat ten behoeve van de sessies een wisselwerking 
met de vogelverblijven (112 m2). Overigens werd het chalets niet 
verder ingericht in afwachting van besluitvorming van 
gemeentewege. 
3) Aan de woning werd een serre geplaatst (16 m2). 
4) Aan de bestaande schuur werd een dierenverblijf vernieuwd 
(16 m2). 
5) evenals het opslaggebouw voor de olietank (6 m2). 

6) De vervallen uitloopren voor de kippen werd gesloopt en opgeruimd en aan de andere zijde van de schuur 
geplaatst voor het onderbrengen van de hobbymatig gehouden honden (200 m2). 
7) De schuur bleef ongewijzigd. Wel werd het asbesthoudende dak door een erkend bedrijf gesaneerd en 
vervangen (680 m2). (De genoemde oppervlaktes werden door cliënt opgenomen). 

Buiten de woning staan er nu ná de herinrichting 1701 m2 aan bijgebouwen op het perceel. Dat is een 
uitbreiding met 653 m2 aan bijgebouwen ten opzichte van de situatie bij aankoop. 
Hierbij merk ik op dat er vroeger waarschijnlijk méér bijgebouwen hebben gestaan, hetgeen aan de hand 
van foto's uit google vanaf 2005 is te herleiden. 

Wegens het in de dierenverblijven houden van kostbare vogels en het feit dat er in de regio regelmatig 
diefstallen van vogels plaatsvinden, worden er honden gehouden die het terrein bewaken. De honden lopen 
's nachts los op het terrein, hetgeen het noodzakelijk maakt om het terrein van een deugdelijke afrastering te 
voorzien van voldoende hoogte. De afrastering bestaat uit twee sierhekwerkpoorten en overigens van 
deugdelijk ABC-gaashekwerk. 

Tenslotte werden langs de weg aan de voorzijde van het perceel en het perceel van de buren enkele rijen 
grasstenen toegevoegd aan de bestaande 2 rijen op eigendom van de gemeente. Daarmee werd beoogd 
om drassige bodem c.q. zachte bermen te voorkomen. De grasstenen zijn vakkundig gelegd en van dezelfde 
kwaliteit als die van de gemeente. De grasstenen hebben een wegverbreding tot gevolg, maar zullen 
uiteindelijk dankzij de gaten een groene berm vormen zodra het gras volgroeid is. Het grote voordeel is dat 
de weg optisch smal blijft, waardoor automobilisten de berm niet als rijbaan gebruiken. 
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De foto's tonen de grasstenen aan de weg, de 
serre aan de woning en de combinatie sier- 
hekwerk en ABC-gaashekwerk. Client overweegt 
de groene erfscheiding vóór het hekwerk te 
plaatsen, zodat het gaaswerk dient voor het 
binnen het terrein houden van de honden en niet 
meer fungeert als erfscheiding. 

Activiteiten bedrijven 

1) Op de locatie is gevestigd het bedrijf HvS design Weert. Hobbymatig worden quads gereden op 
parcoursen elders. Bedrijfsmatig worden beletteringen aangebracht op voertuigen zoals quads van derden. 
In de schuur waar naast algemene opslag ook de quads worden gestald, worden tevens de werkzaamheden 
uitgevoerd. Voor de stalling van de te bewerken voertuigen is ook in de schuur voldoende ruimte 
voorhanden. 

2) Verder is op de locatie een wellness salon in oprichting. De chalet en omgeving is met het oog daarop in 
oosterse sfeer opgezet. De inrichting en activiteiten zijn in verband met voorliggend verzoek voorlopig 
stopgezet. 

3) Het houden van de roofvogels vormen enerzijds het decor voor de wellness activiteiten, maar anderzijds 
is deze activiteit een zelfstandige bedrijfsmatig / hobbymatig agrarische activiteit van aard. Niet door het 
houden van landbouwhuisdieren maar puur door het houden van de vogels. Ook hier zijn de voorgenomen 
activiteiten voorlopig stopgezet. 
Het voornemen is om met name bedreigde soorten te houden en te trachten samenwerking te ontwikkelen 
met andere vogelcentra die zich specialiseren op het voortbestaan van de bedreigde vogelsoorten door 
kweek en daarvoor een uitwisselingsprogramma volgen. 
Daarnaast is het de bedoeling om op kleinschalige wijze professionele natuureducatie te verzorgen en 
daartoe een plaats in te richten. De educatie zal zich richten op de specifieke vogelsoorten maar daarnaast 
ook een algemener karakter hebben (vlinders, insecten enz.). De doelgroep zijn individuele personen en 
kleine groepen leerlingen en volwassenen. 
Tevens kan een stageplek worden geboden voor leerlingen. 
Overigens is cliënt in het bezit van alle documenten voor het houden van de vogels en is zij aangemeld voor 
de cursus vakbekwaamheidsbewijs houder van vogels. Sedert enkele jaren is dit bewijs wettelijk verplicht. 



Advies- en Projectbureau Engelen Limburg 5/6 

Oyerjge iofQcmatje 

Op 21 maart 2019 is door de gemeentelijke toezichthouder e.a. een controle uitgevoerd in het kader van de 
gebruiksregels van het bestemmingsplan buitengebied 2011. 
Naar aanleiding van die controle is namens u op 13 juni 2019 een brief aan cliënt verzonden met het 
kenmerk 2019/0249!TZ/01. 
Uit de brief blijkt kortweg dat cliënt in strijd handelt met de regels in de Wabo. 
Uit een op 9 april 2019 uitgevoerde opname door de gemeente blijkt dat er minimaal 931 m2 teveel aan 
bijgebouwen extra buiten de door overgangsrecht aanwezige 676 m2 bijgebouw is gerealiseerd. 
Er zal handhavend worden opgetreden indien de volgende acties niet worden uitgevoerd: 
- alle illegaal opgerichte bijgebouwen moeten worden verwijderd (behalve overgangsrecht) 
- aan de voorzijde dient het gaaswerk tot 1 meter te worden teruggebracht 
- de grasstenen langs de weg moeten worden verwijderd 
- voor de twee sierhekwerkpoorten dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. 

Cliënt betwist de oppervlakte uit overgangsrecht. Blijkens de brief is alleen rekening gehouden met de 
schuur en niet met de overige gebouwen. Cliënt erkent dat voor het begin van de bouwwerkzaamheden een 
omgevingsvergunning had moeten worden aangevraagd inclusief het volgen van een planologische 
procedure. Zij is ervan uitgegaan dat de werkzaamheden zo konden worden uitgevoerd. Dat blijkt achteraf 
niet juist te zijn en zij betreurt daarom de ontstane situatie. Om alsnog alles volgens de regels voort te 
kunnen zetten, legt zij dit verzoek om uw medewerking aan u voor. 

Concreet verzoekt zij om het volgende: 

1. Het opschorten van een mogelijke handhavingsprocedure totdat besluitvorming heeft plaatsgevonden. 

2. Het planologisch mogelijk maken van de in het verzoek opgesomde activiteiten met bijbehorende 
bouwwerken. Het is zeer wel mogelijk dat de activiteiten beleidsmatig niet direct passen nu de activiteiten 
strijdig blijken te zijn met het bestemmingsplan. Met een specifieke onderbouwing hoopt cliënt dat er toch 
mogelijkheden ontstaan. Immers is er geen sprake van landbouwhuisdieren maar van het houden van 
vogels op een relatief kleinschalige wijze. Een dergelijke activiteit is ook in het kader van het 
Activiteitenbesluit niet (meer) vergunningplichtig maar kan met een melding worden volstaan. 

3. Het handhaven van de erfscheiding in de bestaande uitvoering op grond van de in dit verzoek 
aangehaalde argumenten. 

4. Het laten liggen van de grasstenen, die nadat deze met gras zijn begroeid geen enkel negatief effect 
sorteren voor het verkeer. 

5. Het laten staan van de serre die het woongenot vergroot. De serre mag vergunningvrij worden gebouwd 
als het bouwplan past binnen het bestemmingsplan Omdat er overgangsrecht van toepassing is voor de 
grote schuur, is er geen aanvullende oppervlakte voor uitbreiding van het woongenot beschikbaar, tenzij u 
daaraan uw medewerking wil verlenen. 
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De gebouwen zijn met veel zorg gerealiseerd en stralen kwaliteit en professie uit. 
Op de hierboven getoonde afbeeldingen zijn de (nog jonge) tuin met de 
omliggende verblijven te zien. Ook de in prima staat gebrachte schuur is 
zichtbaar op de middelste foto onderaan. 
Links ervan het beoogde 'wellnesseiland' in oosterse sfeer. 

Natuurlijk moet en zult ook u zorgvuldige afwegingen maken. 
Cliënt wil met het oog daarop nog vermelden dat de herinrichting van het perceel 
circa €250.000 heeft gekost. Indien de in de brief genoemde acties worden 
opgevolgd zal dat inhouden dat van deze investering naar schatting circa 
€200.000 verloren gaan! 
De belangen voor cliënt zijn daarom erg groot en veroorzaken emotionele druk. 
Ook de met de bouwwerken beoogde doelen zullen dan grotendeels vervallen en 
is de toekomst in het geding. 

Om die reden zal client het op prijs stellen indien zij dit verzoek mondeling mag 
toelichten alvorens u een besluit neemt. 
Dit kan overigens ook op locatie zodat u een goed beeld krijgt van het object en het daarop betrekking 
hebbende verzoek. 

Uw reactie zie ik graag tegemoet. Voor eventuele vragen of aanvullingen kunt u altijd contact opnemen. 

Graag verneem ik uw reactie op bovenstaand verzoek. 




