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Geacht college, 
 
Namens dienen wij hierbij een principeverzoek in ten behoeve van het splitsen van een 
woonboerderij in twee woningen, inzake de locatie aan de Schoorweg 6a te Weert.  hierna te 
noemen initiatiefnemer, is voornemens haar paardenhouderij te beëindigen en de huidige woonboerderij te 
splitsen. De wens is om in één wooneenheid zelf te blijven wonen en als hobby nog zo’n 5 tot 7 paarden te houden.  
 
Huidige situatie 
Aan de Schoorweg 6a te Weert, hierna te noemen plangebied, is momenteel een paardenhouderij gevestigd. De 
locatie is kadastraal bekend als gemeente Weert, sectie AB, perceelnummer 465. Het perceel heeft een 
oppervlakte van ongeveer 15.500 m2. Het bouwvlak heeft een oppervlakte van ongeveer 7800 m2. De eigenaren 
van de paardenhouderij wonen in de huidige woonboerderij met een oppervlakte van ongeveer 340 m2. Deze 
woonboerderij bestaat uit een gedeelte als woning en het ander gedeelte als schuur. Achter de woonboerderij 
liggen drie bijgebouwen van respectievelijk ongeveer 240 m2, 160 m2 en 305 m2.  
 
De navolgende afbeelding geeft de huidige ligging van de gebouwen weer. 
 

 
Afbeelding 1: ligging gebouwen Schoorweg 6a te Weert 

Momenteel wonen de eigenaren van de paardenhouderij in de woonboerderij, gelegen op een afstand van 
ongeveer 70 m van de weg.  Via een eigen half verharde inrit zijn de woning en het bedrijf te bereiken. De 
bedrijfsgebouwen achter de woonboerderij zijn in gebruik ten behoeve van de paardenhouderij. De 
woonboerderij met bedrijfsgebouwen zijn gebouwd in de jaren ’40 van de vorige eeuw en zijn in enigszins 
verouderde staat. Vanwege hun leeftijd en wegens gebrek aan een opvolger wensen de eigenaren van de 
paardenhouderij deze te beëindigen. 
 
Het plangebied is gelegen in het buitengebied ten oosten van de gemeente Weert, op korte afstand van de 
bebouwde kom van Weert Oost en het bedrijventerrein ‘Roermondseweg Oost’ aan de rijksweg N280. Ten westen 
van het plangebied ligt het bedrijventerrein ‘Kampershoek’ met diverse auto(sloop)bedrijven. Verder ten westen 
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van het plangebied ligt het natuurgebied de Roeventerpeel. Noordelijk daarvan wordt het gebied begrensd door 
de A2.  
 
Navolgende afbeelding geeft een luchtfoto van het plangebied weer. Het plangebied is in het rood omlijnd.  

 

 
Afbeelding 2: Luchtfoto plangebied (bron: https://www.ruimtelijkeplannen.nl) 

Navolgende afbeelding geeft een indruk van het plangebied. 

 
Afbeelding 3: woonboerderij Schoorweg 6a te Weert 

Beoogde situatie 
Initiatiefnemer is voornemens haar paardenhouderij te beëindigen. Als kleine zelfstandige is er niet voorzien in 
een pensioen. Na beëindiging van de paardenhouderij dient te worden voorzien in levensonderhoud door de 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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huidige woonboerderij te splitsen in twee zelfstandigen wooneenheden. Dan kan initiatiefnemer één deel 
verkopen. De wens is om in één wooneenheid zelf te blijven wonen en als hobby nog zo’n 5 tot 7 paarden te 
houden. Dit kan of in een gedeelte van de bestaande bedrijfsgebouwen of in een te bouwen nieuw bijgebouw bij 
de woning van maximaal 238 m2.  
 
Naast de bestaande wooneenheid wordt het schuurgedeelte van de huidige woonboerderij omgebouwd tot 
wooneenheid.  Deze tweede woning zal worden verkocht aan derden. Om de verkoopbaarheid van het object te 
vergroten is het daarbij wenselijk om ook voor deze wooneenheid een oppervlakte aan bijgebouwen van maximaal 
238 m2 toe te staan. Tevens zal voor deze wooneenheid een eigen oprit worden gecreëerd.   
 
Van de drie voormalige bedrijfsgebouwen zullen in ieder geval de twee bedrijfsgebouwen van  respectievelijk 160 
m2 en 305 m2 (gebouw c en d op afbeelding 1) gesloopt worden. Ook ten aanzien van het bedrijfsgebouw van 
ongeveer 240 m2 (gebouw a op afbeelding 1), dat het dichtst bij de woning gelegen is, geldt dat deze zeer 
waarschijnlijk gesloopt zal worden. Vanwege de ongunstige ligging van het betreffende gebouw midden achter 
het woongebouw en de verouderde toestand.  
 
Het kan echter voorkomen, dat de potentiële koper van de tweede wooneenheid een andere weg wil inslaan en  
bedrijfsgebouw a op afbeelding 1 toch wil gebruiken als bijgebouw. Dat kan diverse redenen hebben, zoals de 
financiële mogelijkheden van de potentiële koper of hergebruik van het gebouw vanwege duurzaamheid. 
Initiatiefnemer wil dan de mogelijkheid hebben aan deze wensen van de potentiële koper tegemoet te komen. In 
dat geval wordt het betreffende bijgebouw niet gesloopt, maar (gesplitst en) ingericht als bijgebouw bij de 
wooneenheden.  
 
Bovenstaande kan worden geborgd middels een voorwaardelijke sloopverplichting op de achterste twee 
bedrijfsgebouwen en een maatvoeringsaanduiding ten aanzien van de toegestane oppervlakte aan bijgebouwen 
bij de wooneenheden. 
   
Planologische situatie 
In het plangebied is het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2011’, zoals is vastgesteld op 26 juni 2013, van 
toepassing. De locatie heeft binnen het vigerende bestemmingsplan de volgende bestemmingen en aanduidingen: 

▪ Enkelbestemming: Agrarisch;  
▪ Enkelbestemming: Agrarisch – Agrarisch bedrijf; 
▪ Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie middelhoog; 
▪ Bouwvlak 
▪ Functieaanduiding: bedrijfswoning; 
▪ Gebiedsaanduiding: Reconstructiewetzone – verwevingsgebied; 

 
In de navolgende afbeelding is een uitsnede van de verbeelding van het vigerende bestemmingsplan opgenomen. 
Het plangebied is rood omlijnd. 
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Afbeelding 4: Verbeelding plangebied (bron: https://www.ruimtelijkeplannen.nl) 

In het vigerende bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de bestemming te wijzigen van 
‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’ in de bestemming ‘Wonen’ waarbij de bestaande huisstalboerderij wordt gesplitst 
in twee woningen. De definitie van ‘huisstalboerderij’ is volgens het vigerende bestemmingsplan een 
boerderijtype, waarbij het woonpand en de stal een bouwkundige eenheid vormen, zoals een langgevelboerderij, 
een kopgevelboerderij, een stolpboerderij en een hofboerderij. De betreffende woonboerderij is voor een deel 
woonpand  en voor een deel stal, die een bouwkundige eenheid vormen, dus kan worden getoetst aan de 
wijzigingsbevoegdheid in het vigerende bestemmingsplan. Hieronder volgt de toetsing aan de voorwaarden. 
 
4.8.2 Wijzigen huisstalboerderij in bestemming ‘Wonen’ met woningsplitsing 
Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming wijzigen in de bestemming Wonen waarbij de bestaande 
huisstalboerderij wordt gesplitst in twee woningen, met dien verstande dat: 

a. de wijziging past in het gemeentelijk woningbouwprogramma; 
De gemeente Weert heeft op 8 december 2021 in haar gemeenteblad de meest recente ‘Ontwerp 
Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2022 tot en met 2025’ gepubliceerd. Daarin ziet het regionaal 
samenwerkingsverband van Midden-Limburg op het gebied van wonen twee belangrijke uitdagingen. De 
eerste is het (laten) bouwen van voldoende woningen voor de juiste doelgroepen. Daarnaast moeten de 
bestaande woningen duurzamer en levensloopbestendiger worden. In de structuurvisie wordt voor de 
gemeente Weert vastgesteld dat tot 2033 het aantal inwoners verder groeit. Dit geldt ook voor de  
regionaal groei van het aantal inwoners. Ten aanzien van de gemeente Weert wordt in bijlage 7 van de 
ontwerpstructuurvisie ingezet op extra woningbouw. Daarnaast wordt ingezet om nieuwe inwoners aan 
Weert te binden.  
 
Het beoogde plan omvat het duurzamer en levensbestendiger maken van een bestaande woning en het 
toevoegen van een nieuwe wooneenheid in de gemeente Weert. Het deel in de woonboerderij waar 
initiatiefnemer wil wonen wordt door inpandige aanpassingen geschikt gemaakt als levensloopbestendige 
woning. De woningsplitsing levert door het toevoegen van een wooneenheid een kleine bijdrage aan de 
opdracht van de gemeente om te voorzien in woningen en het aantrekken van meer inwoners. 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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Geconcludeerd kan worden dat het beoogde plan van woningsplitsing past bij het hierboven beschreven 
beleid van de gemeente.  
 

b. de bedrijfsvoering is beëindigd; 
Initiatiefnemer is voornemens haar paardenhouderij te beëindigen. Initiatiefnemer wil hobbymatig nog 
zo’n 5 tot 7 paarden te houden. 
 

c. alle voormalige bedrijfsbebouwing wordt gesloopt, de oppervlakte van de te slopen bebouwing dient 
minimaal 500 m² te bedragen; 
Van de drie voormalige bedrijfsgebouwen van zullen in ieder geval twee bedrijfsgebouwen van  
respectievelijk 160 m2 en 305 m2 gesloopt worden. Ten aanzien van het bedrijfsgebouw van ongeveer 240 
m2 is er een voorkeur van de initiatiefnemer voor sloop, gezien de ongunstige ligging van het betreffende 
gebouw midden achter het woongebouw. Dan kan in plaats daarvan bij iedere woning een eigen 
bijgebouw gebouwd worden. 

 
d. voor zover de oppervlakte aan vrijstaande bijgebouwen bij de woning meer bedraagt dan 150 m² per 

woning dient van deze overmaat 100% te worden gesloopt; 
Zie hierboven.  

 
e. de milieuvergunning is ingetrokken; 

Initiatiefnemer is voornemens haar paardenhouderij te beëindigen. Via een melding zal de 
milieuvergunning worden ingetrokken. 

 
f. de wijziging niet leidt tot nieuwe belemmeringen van in de omgeving gelegen (agrarische) bedrijven; 

Gezien de afstand tot de diverse bedrijven worden deze bedrijven niet belemmerd door de woningsplitsing. 

Dit wordt verder toegelicht in de paragraaf ‘Bedrijfs- en milieuzonering’. 

 
g. uit een onderzoek naar de bodemkwaliteit dient te blijken dat de bodem geschikt is voor de nieuwe 

functie; 
Het betreft hier een inpandige woningsplitsing en eventueel het herbouwen van bijgebouwen bij de 
woningen. Daarbij dient onderzoek naar de bodemkwaliteit verricht te worden. Bij een positief 
principebesluit op dit verzoek zal dit bodemonderzoek door initiatiefnemer in gang gezet worden.  
 

h. voldaan wordt aan de vereisten uit de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder (zie ook artikel 42.1 
en artikel 45.1); 
Het betreft een woningsplitsing in twee wooneenheden. In de paragraaf ‘bedrijfs- en milieuzonering’ is 
vastgesteld dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat, gezien het voldoen aan de 
richtafstanden. Er zijn geen zones in de zin van de Wet geluidhinder in het plangebied van toepassing. 
Bovendien geldt er ter plaatse van het plangebied geen aanduiding ‘geluidzone – industrie’ in het vigerend 
bestemmingsplan. Daarmee wordt voldaan aan deze voorwaarde. 
 

i. met die verstande dat blijkt dat externe veiligheid (inclusief verantwoording) geen beletsel of beperking 
vormt; 
Woningen zijn volgens het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) kwetsbare objecten. Dit geldt dus 

ook voor de voorgenomen woningsplitsing. In de directe nabijheid van het projectplan zijn geen 

risicobronnen in de zin van het Bevi gelegen. In het Activiteitenbesluit staan ook de aan te houden 

afstanden tot externe objecten. Deze externe veiligheidsafstanden gelden voor een beperkt aantal 

bedrijven. In de directe nabijheid van het plangebied zijn deze bedrijven niet aanwezig.  

Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) van kracht geworden. Het Bevb 

regelt onder andere welke veiligheidsafstanden moeten worden aangehouden rond buisleidingen met 

gevaarlijke stoffen. Uit het bestemmingsplan blijkt dat in de nabijheid van het plangebied geen 

dubbelbestemming ‘Leiding’ is opgenomen. Op grond van het Bevb zijn er dus geen belemmeringen voor 

de beoogde ontwikkelingen binnen het plangebied.  
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Op de navolgende afbeelding wordt het plangebied aangegeven met een rode cirkel en wordt de 

dichtstbijzijnde risicobron weergegeven met rode stippellijn, gelegen op een afstand van bijna 1 km van 

de beoogde woningen. 

 

 

Afbeelding 5: uitsnede van de risicokaart voorongevallen gevaarlijke stoffen (bron: risicokaart.nl) 

Geconcludeerd kan worden dat de externe veiligheid geen beletsel of beperking vormt voor de beoogde 

woningsplitsing. 

 

j. de bestaande landschappelijke, cultuurhistorische en/of architectonische waarden van het complex 
moeten behouden blijven, de woningsplitsing dient daarom inpandig plaats te vinden; 
De woningsplitsing vindt inpandig plaats, daarom blijven bestaande landschappelijke, cultuurhistorische 
en/of architectonische waarden van het complex behouden. Het toevoegen van een inrit voor de bewoners 
van de andere helft van het gebouw zal landschappelijk ingepast worden. 
 

k. de inhoud van het hoofdgebouw (de huisstalboerderij) bedraagt meer dan 900 m³; 
De oppervlakte van de huidige woonboerderij is 340 m2. De inhoud van het hoofdgebouw vóór splitsing 
bedraagt dus meer dan 900 m3.  

 
l. de inhoud van het hoofdgebouw (de huisstalboerderij) niet wordt vergroot, behoudens het gestelde in 

artikel 27 Wonen; 
De splitsing vindt volledig inpandig plaats. Het bebouwd oppervlak van de woonboerderij zal derhalve niet 

groter worden. 

 
m. de totstandkoming van een aanvaardbaar woonmilieu dient te worden gegarandeerd; 

De woonboerderij is in de bestaande situatie in gebruik als woning. De splitsing vindt volledig inpandig 

plaats en zorgt er niet voor dat de woonfunctie verplaatst wordt dichterbij een omliggend bedrijf of 

omliggende veehouderij. Derhalve worden de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet 

onevenredig beperkt. Bovendien is er sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van 

de woningsplitsing. Ook zorgt de nieuwe wooneenheid er niet voor dat nabijgelegen bedrijven in hun 

ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt. Dit wordt verder toegelicht in de paragraaf ‘Bedrijfs- en 

milieuzonering’. 

 
n. de regels van artikel 27 Wonen verder van toepassing worden verklaard. 

Het ligt in de bedoeling van de initiatiefnemer om in de huidige woning te blijven wonen en het huidige 
bedrijf op te heffen. De betreffende gronden kunnen daarom voor ‘Wonen’ aangewezen worden. 

 
Geconcludeerd kan worden dat het beoogde plan aan de voorwaarden van de wijzigingsbevoegdheid in het 
vigerende bestemmingsplan voldoet.  
 
In het geval van herbouw van de twee nieuwe bijgebouwen bij de woningen is aansluiting gezocht bij artikel 27.4.2 
voor het afwijken van de bouwregels ten behoeve van bijgebouwen met een grotere oppervlakte. 
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Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels  bij de bestemming ‘Wonen’ 
ten behoeve van het toestaan van meer dan 150 m² doch niet meer dan 300 m2 aan bijgebouwen, met dien 
verstande dat: 
 

a. het perceel een minimale omvang heeft van 2.500 m²; 
Het perceel heeft een oppervlakte van ongeveer 15.500 m2  en het bouwvlak heeft een oppervlakte van 
ongeveer 7.800 m2, dus aan deze voorwaarde is voldaan. 

b. bestaande bebouwing op het perceel of elders wordt gesloopt, waarbij maximaal 25% van de oppervlakte 
van de te slopen bebouwing mag worden teruggebouwd tot een maximum van 150 m²; 
De bestaande bebouwing van ongeveer 240 m2, 160 m2 en 305 m2 is in totaal ongeveer 705 m2. Maximaal 
25% hiervan mag worden teruggebouwd, met een maximum van 150 m2. Dat betekent dat per 
wooneenheid 150 m2 mag worden bijgebouwd boven de reguliere 150 m2 op grond van de regels bij de 
bestemming ‘Wonen’. 25 % van 705 m2 is 176 m2. Voor twee wooneenheden is dat ieder 88 m2. Dan mag 
per wooneenheid een bijgebouw van 238 m2 (150 + 88 m2) gebouwd worden. 

c. op grond van het bepaalde in artikel 46 inzicht wordt geboden in de wijze waarop een afdoende 
kwaliteitsbijdrage wordt geleverd. 
De kwaliteitsbijdrage is het slopen van de voormalige bedrijfsgebouwen en het bouwen van vervangende 
nieuwbouw met hogere kwaliteit. Bovendien wordt overbodige verharding rond de bedrijfsgebouwen 
verwijderd. Daarnaast wordt een landschappelijk inpassingsplan voor de locatie opgesteld. 

 
Daarnaast wordt in de volgende paragraaf getoetst aan de door de gemeente vastgestelde structuurvisies. In de 
daaropvolgende paragraaf ‘Bedrijfs- en milieuzonering’ wordt kort ingegaan op het aspect bedrijven- en 
milieuzonering en het woon- en leefklimaat ter plaatse van (burger)woningen. 
 
Structuurvisies gemeente Weert 
Het relevante gemeentelijke beleid is vastgelegd in de volgende structuurvisies: 

▪ Structuurvisie gemeente Weert 2025, vastgesteld op 11 december 2013; 
▪ Tweede partiele herziening Structuurvisie Weert 2025, vastgesteld op 20 september 2017; 
▪ Regionale structuurvisie Wonen Midden-Limburg, vastgesteld op 3 juli 2019; 
▪ Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2022 tot en met 2025, structuurvisie ontwerp (2021-12-08).  

 
Voor de beantwoording van de vraag of de wijziging past in het gemeentelijke en tevens regionaal 

woningbouwprogramma is in de vorige paragraaf getoetst aan de ‘Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2022 

tot en met 2025’, structuurvisie ontwerp (2021-12-08) als opvolger van de ‘Regionale structuurvisie Wonen 
Midden-Limburg’, vastgesteld op 3 juli 2019. Zoals hierboven is geconcludeerd, past het beoogde plan van 
woningsplitsing bij het woningbeleid van de gemeente. De woningsplitsing levert een kleine bijdrage aan de 
opdracht van de gemeente om bestaande woningen duurzamer en levensbestendiger te maken, om te  voorzien 
in meer woningen en om meer inwoners aan te trekken. 
 
Voor de toetsing van de beoogde woningsplitsing aan het gemeentelijk beleid wordt hieronder aan de 
‘Structuurvisie gemeente Weert 2025’ en de ‘Tweede partiele herziening Structuurvisie Weert 2025’ getoetst.  
 
Structuurvisie gemeente Weert 2025 
Uit de Structuurvisie blijkt dat een belangrijk uitgangspunt is dat duurzaam geïnvesteerd moet worden in de 
toekomst, om Weert aantrekkelijk te houden. Deels betekent dit het behouden van het goede, deels betekent dit 
inzetten op verandering en verbetering. De opgave richt zich niet meer volledig op kwantitatieve groei maar meer 
en meer op kwalitatieve groei. 
 
Het buitengebied van Weert heeft voornamelijk een agrarische en extensieve functie. Circa 35% van het 
grondgebied is in eigendom van boeren en tuinders. De landbouw is dan ook duidelijk aanwezig en vormt in de 
agrarische gebieden de hoofdfunctie. Een deel van de agrarische bedrijven gaat in de nabije toekomst stoppen. 
De gemeente heeft zich onder andere de opgaven gesteld te koersen op een vitaal platteland waar landbouw, 
natuur, recreatie, en bewoning in evenwicht zijn. De druk op het buitengebied is hoog. Enerzijds wil de gemeente 
ruimte geven aan de agrarische sector. Anderzijds wil de gemeente hun unieke buitengebied beschermen en 
verbeteren. Insteek is om een economisch gezonde, duurzame agrarische sector te houden met het juiste bedrijf 
op de juiste plek. De dynamiek in deze sector dient op een zorgvuldige wijze gefaciliteerd te worden. 
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De gemeente heeft in de structuurvisie gekozen voor een benadering waar extra ontwikkelingen worden 
toegestaan indien de kwaliteiten van het buitengebied er per saldo ook op vooruit gaan. Hun beleid biedt volop 
kansen om positief te reageren op initiatieven uit het veld. Voorwaarde is wel dat deze initiatieven respect hebben 
voor het landschap, de bestaande bebouwing, logistieke mogelijkheden en dat ze een duurzame bijdrage leveren 
aan kwaliteitsverbetering van onze gemeente. Voor het buitengebied geldt het volgende ontwikkelingsperspectief 
met onder andere de volgende aspecten:  

▪ Het algemeen principe is dat de rust en ruimte in het buitengebied behouden dient te worden.  
▪ Het vergroten van het toeristisch en recreatief aanbod.   
▪ Verdere verstening tegengaan door onder meer sloop van stallen te stimuleren bij beëindiging van een 

agrarisch bedrijf. 
 
Navolgende afbeelding geeft de ruimtelijke structuur van Weert en buitengebied weer. Het plangebied is rood 
omcirkeld.  
 

 
Afbeelding 6: Uitsnede van de ruimtelijke structuurkaart van de gemeente Weert 

Het plangebied ligt in het buitengebied. De afbeelding 5 laat zien dat er in het plangebied geen bijzondere waarden 
zijn aangegeven. Er zijn geen belemmeringen voor het initiatief door aanwezige monumenten, natuur of stads- en 
dorpsgezichten. 
 
Navolgende afbeelding geeft de visiekaart van de gemeente Weert weer. Het plangebied is in het rood omcirkeld. 
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Afbeelding 7: Uitsnede visiekaart gemeente Weert 

Op de visiekaart uit 2013 is het plangebied voornamelijk aangewezen als ‘bebouwd gebied’. Voor het overige zijn 
geen specifieke aanduidingen opgenomen voor de locatie. Dat betekent dat er vanuit de gemeente geen 
veranderingen zijn voorzien voor het plangebied, die een  belemmering zouden kunnen zijn voor het beoogde 
plan. Het beoogde plan komt voort uit de wens het agrarisch bedrijf te beëindigen. Het plan zorgt voor blijvende 
rust en ruimte in het buitengebied, door ligging van de woningen ver van de weg af. Verder zal er gewerkt worden 
aan kwaliteitsverbetering door inleveren van de milieuvergunning, de sloop van overtallige bedrijfsgebouwen en 
het verbeteren van de bestaande bebouwing. Daarmee past dit plan binnen de visie van de gemeente Weert.  

 
Tweede partiele herziening Structuurvisie Weert 2025 
Actuele ontwikkelingen waren aanleiding om de ‘Structuurvisie Weert 2025’ op een beperkt aantal onderdelen 
aan te vullen of te herzien in de ‘Tweede partiele herziening Structuurvisie Weert 2025’: 
1. De aanpassing van de Kwaliteitskaart Buitengebied, onderdeel van het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu 
Weert dat weer deel uitmaakt van de structuurvisie, aan de zoneringen zoals opgenomen in het Provinciaal 
Omgevingsplan Limburg 2014 (POL2014). 
2. Het aanwijzen van sterlocaties van agrarische bedrijven. Dit zijn locaties waar de agrarische bestemming 
gehandhaafd zou moeten worden.  
3. Het uitwerken van locaties waar grootschalige zonneparken worden toegelaten. De gemeente heeft de 
ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn en om in 2020 een aandeel van 14% duurzaam opgewekte energie te 
produceren. De mogelijkheden in deze structuurvisie dragen daaraan bij. 
 
Ten aanzien van het hier voorgelegde verzoek is van belang het aanwijzen van sterlocaties door de gemeente. Om 
te voorkomen dat duurzame agrarische bouwkavels verdwijnen, onder andere door bedrijfsbeëindiging, zijn 
criteria ontwikkeld op basis waarvan agrarische bouwkavels aangewezen worden die voor de agrarische sector 
behouden dienen te blijven, de zogenaamde ‘sterlocaties’. Deze sterlocaties dienen voor de agrarische sector 
behouden te blijven en wijziging van de bestemming naar een niet-agrarisch bedrijf of wonen wordt niet 
voorgestaan. 
 
Navolgende afbeelding geeft de sterlocaties ter plaatse van en in de omgeving van Schoorweg 6 a te Weert weer. 
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Afbeelding 8: uitsnede van kaart met sterlocaties agrarische bedrijven Gemeente Weert 

Uit  de afbeelding en de legenda blijkt dat de planlocatie niet als sterlocatie is aangewezen, maar als regulier 
agrarisch bedrijf. Daarmee is het voor dit bedrijf toegestaan om de bestemming te wijzigen van ‘Agrarisch’ naar 
‘Wonen’, want de locatie hoeft niet behouden te worden voor de agrarische sector. 
 
Samenvattend kan geconcludeerd worden dat het  beoogde plan past binnen de gemeentelijke visie en dat de 
structuurvisies van de gemeente Weert geen belemmering vormen voor het beoogde plan. 
 
Bedrijfs- en milieuzonering  
In het kader van ruimtelijke ordening dient ter plaatse van de beoogde ontwikkeling aangetoond te worden dat 
vanuit aspecten geur, geluid, fijnstof en gevaar sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Ook is het 
van belang dat omliggende functies niet worden belemmerd in hun ontwikkelingsmogelijkheden als gevolg van 
het initiatief.  
 
De VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzonering' (2009) kan gebruikt worden om te beoordelen of ter plaatse van 
een kwetsbaar object, zoals woningen, een aanvaardbaar niveau aanwezig is qua geur, geluid, stof en gevaar. In  
de brochure zijn richtafstanden opgenomen. De richtafstandenlijst vermeld de richtafstanden die bij voorkeur 
worden aangehouden tussen bedrijven en gevoelige objecten in de omgevingstypen ‘rustige woonwijk’ en ‘rustig 
buitengebied’. Bij het omgevingstype ‘gemengd gebied’, kunnen gemotiveerd kleinere richtafstanden worden 
aangehouden, daar deze gebieden gezien de aanwezige functiemenging of ligging nabij drukke wegen al een 
hogere milieubelasting kennen. Het plangebied is gelegen in het gebied ’rustig buitengebied’ omdat in het gebied 
natuur, landbouwvelden en enkele woningen aanwezig zijn en geen functiemenging aanwezig is.  
 
In directe omgeving van het plangebied zijn de volgende bedrijven gelegen: 

▪ Trumpertweg 5, een paardenhouderij op circa 115 meter van het plangebied; 
▪ Hakkesteeg 2, een verhuurbedrijf van onroerend goed op circa 165 meter van het plangebied; 
▪ Roermondseweg 147, een tuincentrum op circa 270 meter van het plangebied; 
▪ Hoefbemdenweg 4, een pluimveebedrijf op circa 440 m van het plangebied. 
 

Voor een paardenhouderij geldt een richtafstand van 30 meter voor stof, 30 meter voor geluid en 50 meter voor 
geur. De paardenhouderij aan de Trumpertweg 5 is op een afstand van 115 meter van de beoogde woningen 
gelegen. Hiermee kan worden voldaan aan de richtafstanden. 

Voor verhuur van onroerend goed gelden de volgende richtafstanden: voor geluid 10 meter en voor  geur, stof en 
gevaar geldt een richtafstand van 0 meter. Het verhuurbedrijf van onroerend goed is gelegen op een afstand van 
165 meter van de beoogde woningen. Hiermee kan worden voldaan aan de richtafstanden. 

Conform de VNG-brochure gelden voor tuincentra de volgende richtafstanden in gemengd gebied: 0 meter voor 

geur, 0 meter voor stof, 30 meter voor geluid en 10 meter voor gevaar. Het tuincentrum aan de Roermondseweg 

147 is op 270 meter afstand gelegen van de beoogde woningen. Hiermee kan worden voldaan aan de 

richtafstanden. 

Conform de VNG-brochure gelden voor pluimveebedrijven met legkippen de volgende richtafstanden: 200 meter 

voor geur, 30 meter voor stof, 50 meter voor geluid en 0 meter voor gevaar. De pluimveehouderij aan de 
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Hoefbemdenwewg 4 is op 440 meter afstand gelegen van de beoogde woningen. Hiermee kan worden voldaan 

aan de richtafstanden. 

Alle bedrijven in de omgeving van het plangebied zijn op gepaste afstand gelegen. Concluderend is er sprake is 
van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van het plangebied.  
 
Omgekeerde werking 
Tevens dient beoordeeld te worden of de nieuwe bestemming mogelijk inbreuk maakt op de planologische 
ontwikkelingsmogelijkheden van de bestaande veehouderijen. De beoogde woningen zijn op gepaste afstand 
gelegen van omliggende bedrijven en veehouderijen. Derhalve maakt de ontwikkeling geen inbreuk op de 
planologische ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende bedrijven en veehouderijen.  
 
Concluderend is er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van de woningsplitsing aan 
de Schoorweg 6a te Weert. Er kan op de locatie worden voldaan aan de gestelde richtafstanden conform de VNG-
handreiking ‘Bedrijven en milieuzonering’. Daarnaast zorgt de nieuwe wooneenheid er niet voor dat nabijgelegen 
bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt. Voor wat betreft het aspect bedrijfs- en 
milieuzonering zijn er dus geen belemmeringen voor het initiatief. 
 
Verzoek 
Wij verzoeken u, mede namens  om een principe-uitspraak te doen waarin u aangeeft of u 
medewerking wil verlenen aan het splitsen van een woonboerderij in twee woningen. 
 
Na toetsing van het initiatief aan de geldende regelgeving is aangetoond dat het past binnen het gemeentelijk en 
regionaal beleid. Tevens kan worden voldaan aan de gestelde richtafstanden conform de bedrijven en 
milieuzonering.  
 
Graag vernemen wij uw reactie op ons verzoek. Bij een positief besluit vernemen wij graag onder welke 
voorwaarden medewerking kan worden verleend. Indien dit wenselijk is zijn wij graag bereid om het plan toe te 
lichten. Ook als er onduidelijkheden zijn dan vernemen wij dit graag zodat we dit eventueel nog nader kunnen 
toelichten. 
 
Met vriendelijke groet, 
Mede namens f  
Van Santvoort Advies 

Adviseur ruimtelijke ordening & milieu 
 
 




