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Geacht College, 

Namens cliënten,  wonende aan de Vlootkant 1 en 3 te (6039 

RD) Stramproy, wend ik mij tot u met het navolgende verzoek. 

Historie 

Van oudsher exploiteert  aan de Vlootkant een agrarisch 

bedrijf. De boerderij, oorspronkelijk bestaande uit een gemengd bedrijf, werd rond 

1900 op deze plek gebouwd. Het gemengde bedrijf bestond vroeger uit rundvee, 

varkens en kippen. 

Ergens in de jaren 70 werd de kippenhouderij (vleeskuiken ouderdieren) aanzienlijk 

uitgebreid, op het bedrijf werden toen geen varkens meer gehouden. Geruime tijd 

daarna werd een nieuwe melkkoeienstal gebouwd aan de overkant van de weg. 

De aanpassingen en uitbreiding hadden tot gevolg dat het bedrijf uiteindelijk werd 

gesplitst in een kippenhouderij (Vlootkant 3) en rundveehouderij (Vlootkant 1). 

Hierbij werd de kippenhouderij geëxploiteerd door  en 

de rundveehouderij bleef in handen van  Ten gevolge van de 

splitsing ontstonden twee agrarische bedrijven met twee bedrijfswoningen. 

Huidige situatie 

1. Vlootkant 3 (kippen) 

Door deelname aan een opkoopregeling zijn op het bedrijf aan de Vlootkant 3 de 

kippenstallen gesloopt en is de bedrijfsvoering volledig gestaakt. Hier is derhalve 

sprake van wonen door de voormalige agrariërs. 
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2. Vlootkant 1 

Ook op de locatie Vlootkant 1 is het agrarische bedrijf beëindigd. Hiertoe werd eerder de 

melkkoeienstal tegenover Vlootkant 1 verkocht aan een derde partij. Deze derde partij heeft de 

stal, samen met de aan dit bouwvlak gekoppelde werktuigenberging, in gebruik. De rundveestal 

aan de Vlootkant ong. wordt nu gebruikt voor het huisvesten van paarden. 

In het vigerende bestemmingsplan is het bouwvlak van Vlootkant 1 gekoppeld met de vlakken 

van de paardenstal (Vlootkant ong.) en de werktuigenberging (Vlootkant ong.). 

Vlootkant 1 ca. 1955-1960 

Vlootkant 3 

Vlootkant 1 

Werktuigen¬ 
berging 

SP Buitengebied 2011 gemeente Weert 
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Voornemen 

Zowel op de adressen Vlootkant 3 als Vlootkant 1 wordt op dit moment geen agrarisch bedrijf meer 

uitgeoefend, de voormalige agrariërs wonen nog steeds op beide adressen. Enkel de stal aan de 

overkant van de weg en de werktuigenberging worden, weliswaar door een derde partij, agrarisch 

gebruikt. Gezien het feitelijke gebruik van beide locaties heeft de familie besloten om te bekijken of 

de mogelijkheid bestaat om de huidige agrarische bestemming (agrarisch bedrijf) te wijzigen in een 

woonbestemming. 

Op grond van het bestemmingsplan Buitengebied 2011 Weert bestaat de mogelijkheid (Art. 4.8.1) 

om de bestemming "agrarisch bedrijf" te wijzigen in een woonbestemming. Op grond van deze 

wijzigingsbevoegdheid heeft B&W van Weert de mogelijkheid om zowel van Vlootkant 1 als 3 de 

bestemming te wijzigen. 

De locatie met stal (paardenhouderij Vlootkant ong.) en de werktuigenberging zullen als een 

zelfstandig agrarisch bedrijf voortgezet worden. In navolgende verbeelding is deze nieuwe situatie 

weergegeven. 

1 = wonen Vlootkant 1 

2 = wonen Vlootkant 3 

3a + 3b = resterende agrarische 

bedrijf (paardenhouderij) 

SP nieuwe situatie 

Milieutechnisch bestaan er geen belemmeringen om de 2 woonbestemmingen in relatie tot het 

overblijvende bedrijf (de paardenhouderij) te realiseren. Tevens wordt met de mogelijke 

bestemmingswijziging de "strijdige" situatie, het bewonen van de 2 bedrijfswoningen, opgeheven. 
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Verzoek 

Middels dit schrijven verzoeken cliënten u om aan hen kenbaar te maken of de gemeente Weert (in 

principe) haar medewerking wil verlenen aan het wijzigen van de agrarische bedrijfsbestemming van 

Vlootkant 1 en 3 in een woonbestemming. Daarnaast is het voor cliënten tevens van belang, indien u 

in principe wilt meewerken, om te vernemen welke voorwaarden hieraan worden gesteld. 

Vertrouwende met schrijven het verzoek van cliënten vooraleerst voldoende onder uw aandacht te 

hebben gebracht en in afwachting van uw reactie, verblijft. 

met vriendelijke groet, 

Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV 
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