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Geacht College, 
 
Hierbij ontvangt u namens AgroWolters B.V. (hierna: ondernemers), gevestigd aan de Ellerweg 4a, 
6039 RD in Stramproy, een principeverzoek voor de uitbreiding van het agrarisch bedrijf op 
voornoemd adres. De percelen waarop het agrarisch bedrijf is gevestigd, zijn kadastraal bekend als 
gemeente Stramproy, sectie F, nummers 1042 en 634 (ged.). 
 
Huidige situatie 
Op de locatie Ellerweg 4a te Stramproy wordt door ondernemers (vader en twee zonen) een 
akkerbouw- en vollegronds tuinbouwbedrijf geëxploiteerd. Het bedrijf richt zich grotendeels op de 
teelt van prei. Ter plaatse zijn twee loodsen  gesitueerd. Deze loodsen worden gebruikt voor de 
sortering en (gekoelde) opslag van onder andere prei, kisten en fusten. In één van de loodsen is het 
kantoor gesitueerd. Aan de voorzijde van de loodsen is een laaddock gesitueerd om het laden en 
lossen van producten en goederen mogelijk te maken. De loodsen hebben een totale oppervlakte 
van ca. 3200 m2. De direct aansluitende gronden rondom de locatie aan de Ellerweg zijn in 
eigendom van ondernemers.  
 
Op onderstaande luchtfoto is de ligging van het bedrijf in beeld gebracht.  
 

 
Figuur 1: Luchtfoto locatie Ellerweg 4a (bron: cyclomedia.com) 
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In 2014/2015 is de bedrijfsbebouwing uitgebreid met de meest noordelijk gesitueerde loods. Deze 
uitbreiding is destijds ingegeven door met name het gebrek aan voldoende geschikte ruimte voor het 
sorteren en opslaan van de groenten. Ook aspecten als hygiëne en voedselveiligheid speelden een 
belangrijke rol bij deze nieuwbouw.  
 
Het bedrijf aan de Ellerweg 4a maakt deel uit van meerdere vestigingen van waaruit het 
tuinbouwbedrijf wordt geëxploiteerd. Een tweede locatie is gevestigd aan Wisbroek 4.  
 
Ontwikkeling 
Sinds de laatste uitbreiding is het bedrijf alleen maar doorgegroeid. Ondernemers produceren daarbij 
exclusief voor de binnenlandse markt, wat een belangrijke keuze is in de bedrijfsvoering. Vanwege 
de groei is er – op termijn – sprake van een tekort aan opslagcapaciteit. Maar het is niet alleen een 
groeiend tekort aan opslagcapaciteit, ook het feit dat op dit moment externe opslag wordt gehuurd, is 
een aspect dat men graag wilt veranderen. Deze externe opslag is te duur en milieutechnisch gezien 
ongewenst vanwege de extra transportbewegingen dat dit veroorzaakt. De contracten met grotere 
winkelketens vragen om een product dat jaarrond beschikbaar is. Deze afnemers verwachten een 
grote mate van betrouwbaarheid en zekerheid voor de beschikbaarheid van grote volumes. 
Ondernemers willen aan deze wensen en eisen kunnen en blijven voldoen.  
 
De toekomst van het bedrijf ligt in de handen van de twee zonen. Zij wensen de bedrijfsvoering een 
stuk efficiënter te maken door de externe opslag af te stoten en geheel op de eigen locatie te kunnen 
voorzien in de opslagcapaciteit. Daarnaast willen ze een aanvullende kwaliteitsslag maken op het 
gebied van energiezuinigheid. Door toepassing van zonnepanelen op de huidige daken en het 
gebruik van aardwarmte is het bedrijf op dit moment zo’n 70% zelfvoorzienend wat betreft de 
energiebehoefte. Er wordt geen gas gebruikt, warmte wordt teruggewonnen en hergebruikt. De 
ambitie is om geheel (100%) zelfvoorzienend te zijn. Om dit te kunnen bereiken is het noodzakelijk 
dat meer zonnepanelen worden geplaatst.  
 
Het plan van ondernemers is om aan de Ellerweg een (derde) loods, aansluitend aan de reeds 
bestaande, op te richten. Op het dak van deze loods kunnen dan aanvullende zonnepanelen worden 
geplaatst. Het beschikbare dakoppervlak zal daarbij echter niet toereikend zijn om de ambitie van 
100% zelfvoorzienend te kunnen behalen. De wens is om een deel van de zonnepanelen op de 
grond te plaatsen, aansluitend aan de bebouwing. Uiteraard wordt een en ander voorzien van een 
passende landschappelijke inpassing.  
De landschappelijke inpassing behorende bij de uitbreiding in 2014/2015 zal hierbij als uitgangspunt 
gelden (zie OV 2014/0041/OG d.d. 14 juli 2014). Deze inpassing is niet geheel gerealiseerd. 
Realisatie zoals destijds afgesproken is met de komst van een nieuwe loods ook niet meer helemaal 
mogelijk. Aan de achterzijde van de bebouwing zal de reeds geplande groenstrook (houtwal) 
doorgetrokken worden geheel richting de Houtweg. Ook de zaksloot die hier is gesitueerd wordt 
verlengd ten behoeve van het hemelwater dat op het dakoppervlak valt. Overige landschappelijke 
inpassing zal plaatsvinden op het deel waar ook de zonnepanelen geplaatst worden. De concrete 
uitwerking hiervan volgt in de volgende fase (uitwerking aanvraag). 
Belangrijk in dit kader is de intentie van ondernemers om de landschappelijke inpassing van de 
locatie gepaard te laten gaan met het verhogen van de biodiversiteit. Denk hierbij aan het toepassen 
van bloem- en kruidenrijk grasland onder de panelen. Er zal ook aandacht gegeven worden aan de 
omzoming van het perceel zonnepanelen, om het directe zicht vanaf de weg op de panelen zoveel 
mogelijk weg te nemen. Er zal gekozen worden voor gebiedseigen beplanting, met zo mogelijk 
gebruik van soortenmenging om de ecologische diversiteit in het gebied te versterken. Ondernemers 
hebben tevens nog in overweging om onder de panelen schapen te laten lopen. Een en ander zal 
zijn definitieve uitwerking krijgen in het nog op te stellen inrichtingsplan.  
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Om de gewenste ontwikkeling te kunnen realiseren is uitbreiding van het agrarisch bedrijfskavel 
noodzakelijk. Het vigerend agrarisch bedrijfskavel  is ca. 5.200 m² groot. De gewenste uitbreiding 
heeft een omvang van ca. 4.800 m², waarmee in de nieuwe situatie de omvang van het agrarisch 
bedrijfskavel circa 1 ha zal bedragen. Aansluitend aan het bouwvlak worden de zonnepanelen in 
grondopstelling gelegd.  
 
Ondernemers wensen de routing van het vrachtverkeer te wijzigen door de vrachtwagens via de 
Ellerweg de locatie te laten oprijden, om vervolgens via de bestaande loods aan de achterzijde van 
de bebouwing en via de Houtweg de locatie te kunnen verlaten. Verkeerstechnisch is dit een betere 
oplossing, ook vanuit verkeersveiligheid wordt dit een betere situatie geacht. Bij de verdere 
uitwerking van deze routing uitkomend op de Houtweg wordt de aanwezigheid van een bestaande 
boom volledig gerespecteerd.  
 
Op onderstaande afbeelding is schematisch de gewenste invulling van de gronden nader aangeduid. 
De oranje pijlen geven daarbij de gewenste routing van het vrachtverkeer weer.  
 

 
Figuur 2:  Schematische weergave gewenste invulling bouwvlak 

 
Vigerende planologische situatie 
De gronden waarop het huidige bedrijf is gevestigd zijn geregeld in het bestemmingsplan 
“Buitengebied 2011”, dat is vastgesteld op 26 juni 2013. Voor de gronden geldt de enkelbestemming 
‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’ en de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie hoog’.  
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De bestemming ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’ maakt per bouwvlak de exploitatie van één agrarisch 
bedrijf mogelijk, waaronder tevens verstaan een akkerbouw- en vollegrond tuinbouwbedrijf.  
 
Middels een omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) is op 14 juli 2014 vergunning verleend 
voor de bouw van de tweede loods aan de Ellerweg 4a. Deze vergunning is in afwijking van het 
bestemmingsplan verleend, de onderliggende enkelbestemming ‘Agrarisch met waarden – Natuur- 
en landschapswaarden’ is daarbij niet gewijzigd. De gronden waarop de nu voorziene uitbreiding van 
het bedrijf is gesitueerd is, liggen in het verlengde van de loods uit 2014 en zijn in het vigerend 
bestemmingsplan “Buitengebied 2011” tevens bestemd tot de enkelbestemming ‘Agrarisch met 
waarden – Natuur- en landschapswaarden’. Daarnaast geldt de dubbelbestemming ‘Waarde – 
Beekdallandschap’ en is sprake van een extensiveringsgebied (Gebiedsaanduiding 
‘reconstructiewetzone – extensiveringsgebied’).  
 
Daar het huidig agrarisch bedrijfskavel (bestemming ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’) ontoereikend is 
om de gewenste ontwikkeling te realiseren, is een vergroting van deze bestemming noodzakelijk. Het 
vigerend bestemmingsplan staat in principe een maximale oppervlakte van 1,5 ha toe, via een 
wijzigingsbevoegdheid te realiseren. Echter het realiseren van zonnepanelen in grondopstelling is 
niet mogelijk op grond van het vigerend bestemmingplan. Het beleid van de gemeente is erop gericht 
om grootschalige opstelling van zonnepanelen in het buitengebied te reguleren om aantasting van 
het groene karakter en het gevoel van ruimte in het landelijk gebied te voorkomen. Om die reden is 
grondopstelling niet zonder meer toegestaan. Uitzondering wordt gemaakt voor de opstelling direct 
aansluitend aan agrarische bouwkavels, onder voorwaarden. Dit is nader vastgelegd in de 
gemeentelijke structuurvisie Weert 2025 en met name in de tweede partiële herziening hiervan.  
 

 
Figuur 3: Uitsnede Kwaliteitskaart structuurvisie Weert 2025 met situering projectlocatie binnen rode cirkel.  

 
Ten behoeve van de aanleg van zonnepanelen is het uitgangspunt dat geen agrarische gronden 
hiervoor worden opgeofferd, maar aansluiting wordt gezocht bij of ter plekke van bestaande c.q. 
vrijkomende agrarische bouwkavels.  
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Hier kan een beperkte uitbreiding aan worden gekoppeld in combinatie met een passende 
tegenprestatie. De omvang van de toegestane uitbreiding ten behoeve van zonnepanelen mag 
maximaal 50% betreffen, met een limiet van 0,5 ha. Naar verwachting zal de oppervlakte die nodig is 
ten behoeve van de zonnepanelen ca. 2.000 m² bedragen, wat gezien de huidige omvang van het 
bouwvlak passend is binnen de gestelde voorwaarde. De gewenste uitbreiding aan de Ellerweg 4a is 
grotendeels gelegen binnen het in de structuurvisie aangeduide gebied ‘te versterken’, waardoor het 
mogelijk moet zijn om de gewenste situatie te realiseren.  
 
De exacte omvang, vorm en invulling van het bouwvlak inclusief het deel ten behoeve van de 
grondopstelling zonnepanelen zullen in overleg met de gemeente nader worden uitgewerkt. 
 
Verzoek 
Namens AgroWolters B.V. te Stramproy verzoek ik u om medewerking te verlenen aan de hierboven 
beschreven ontwikkeling van het bedrijf aan de Ellerweg 4a in Stramproy. Middels een 
wijzigingsprocedure is vergroting van het bouwvlak, zoals gewenst, mogelijk.  
 
Na een positieve principe-uitspraak door u, zijn wij uiteraard bereid de aanvraag verder uit te werken.  
 
Voor verdere informatie en/of nadere toelichting kunt u contact opnemen met ondergetekende. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

. . . . .
Adviseur ruimtelijke ontwikkeling 
 
 




