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Onderwerp 
 
Bestemmingsplan "Heugterbroekdijk 47". 
 
Voorstel 
 
1. Het bestemmingsplan "Heugterbroekdijk 47" met planidentificatienummer 
NL.IMRO.0988.BPHeugterbroekdk47-VA01 ongewijzigd vast te stellen.  
2. Het bestemmingsplan "Heugterbroekdijk 47" aan te merken als authentiek digitaal 
ruimtelijk plan.  
3. Voor het bestemmingsplan "Heugterbroekdijk 47" geen exploitatieplan vast te stellen. 
 
Inleiding 
 
Principe besluit 
Uw college heeft op 22 oktober 2019 in principe ingestemd met de herbestemming van de 
locatie Heugterbroekdijk 47 naar 'Wonen' (deels) en 'Agrarisch' (deels). De agrarische 
bedrijfswoning en alle opstallen worden gesloopt. Er wordt een woning gerealiseerd.  
 
Ontwerp bestemmingsplan 
Het college heeft op 14 juli 2020 besloten in te stemmen met ontwerp bestemmingsplan 
en het opstarten van de inspraakprocedure. 
 
Bestemmingsplan 
Ter plaatse is van toepassing het bestemmingsplan "Buitengebied 2011". De 
bestemmingen zijn ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’ en ‘Waarde - Archeologie Hoog’ met de 
gebiedsaanduiding ‘reconstructiewetzone - verwevingsgebied’. Tevens is de 
functieaanduiding 'intensieve veehouderij' aanwezig. Ter plaatse is een agrarisch 
bedrijf/agrarisch grondgebruik toegestaan.  
 
In het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid naar 'Wonen' opgenomen. In dit 
geval wordt echter een deel van het perceel herbestemd naar 'Agrarisch'. Ook wordt van 
het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Weert gebruik gemaakt om de inhoud van de woning te 
vergroten ten opzichte van de inhoud die in de basis is toegelaten (750 m³). Ook wordt de 
oppervlakte bijgebouwen op dezelfde basis vergroot (standaard is 150 m² toegelaten). 
Van de wijzigingsbevoegdheid kan derhalve geen gebruik worden gemaakt.  
 
Beoogd effect/doel 
 
Het doel is om het perceel met (voormalige) agrarische bebouwing een nieuw gebruik te 
geven.  
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Argumenten  
 
1.1 Met de ontwikkeling wordt een vrijgekomen agrarisch bouwblok 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. In het 
bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid naar 'Wonen' opgenomen. In dit geval is 
het agrarisch bouwblok te groot (10.401 m²) voor een woonbestemming, een deel wordt 
dan ook herbestemd tot agrarisch gebied.   
  
Namens de eigenaar is een verzoek tot intrekking van de Omgevingsvergunning beperkte 
milieutoets ingediend. Hierbij is aangegeven dat de ingetrokken ammoniakrechten worden 
overgeheveld naar een bedrijf aan de Hushoverheggen 2A. De ammoniakrechten zullen 
echter niet volledig overgaan. Een deel komt te vervallen. De provincie Limburg is verder 
bevoegd gezag hiervoor. Hier ligt een relatie met de vergunning Wet natuurbescherming 
die is aangevraagd door de ontvangende partij.  
  
1.2 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.  
  
1.3 De woning wordt groter dan wat standaard is toegelaten.  
De module uit het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Weert is toegepast bij de maximale 
inhoud van de woning en de oppervlakte bijgebouwen. De maximale inhoud van de 
woning wordt op grond van dit beleid vergroot van 750 m³ naar 950 m³ en de maximale 
oppervlakte bijgebouwen wordt vergroot van 150 m² naar 287,5 m². De sloop van 1.350 
m² bedrijfsbebouwing laat dit toe (800 m² sloop voor 200 m³ extra inhoud van de woning 
en 550 m² sloop voor 137,5 m² extra bijgebouwen).  
 
2.1 Het Ministerie heeft de gemeenten verzocht dit in het raadsbesluit vast te leggen. 
Sinds 1 januari 2010 is de digitale verplichting uit de Wet ruimtelijke ordening van kracht 
geworden. Indien er sprake is van een authentiek digitaal ruimtelijk plan is het digitale 
plan bindend. 
  
3.1 Er is een overeenkomst aangegaan met initiatiefnemer. 
Daarmee is het verhaal van kosten anderszins verzekerd en stellen wij voor geen 
exploitatieplan vast te stellen voor dit bestemmingsplan.  
 
Kanttekeningen en risico’s  
 
Niet van toepassing. 
 
Financiële gevolgen 
 
Het bestemmingsplan is in opdracht van en voor rekening van initiatiefnemer opgesteld. 
De legeskosten hiervoor bedragen € 6.083,- (prijspeil 2019). De legeskosten zijn in 
rekening gebracht.  
 
Uitvoering/evaluatie  
 
Separaat doch tegelijkertijd wordt een besluit tot het vaststellen van hogere grenswaarden 
op grond van de Wet geluidhinder genomen. Dit is nodig in verband met 
wegverkeerslawaai. Deze procedure is gemandateerd.  
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Na vaststelling van het plan op 15 december 2020 zal het plan naar verwachting eind 
januari 2021 in werking treden.  
 
Communicatie/participatie  
 
Op 15 juli 2020 is ter openbare kennis gebracht dat met ingang van 16 juli 2020 
gedurende zes weken, dat wil zeggen tot en met 26 augustus 2020 bij de informatie- en 
servicebalie in het stadhuis, Wilhelminasingel 101, ter inzage ligt het ontwerp 
bestemmingsplan "Heugterbroekdijk 47" met bijbehorende toelichting en dat gedurende 
dit tijdvak eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar kan maken bij de 
gemeenteraad. Het plan is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het 
identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0988.BPHeugterbroekdk47-
ON01. 
  
De bekendmaking is gepubliceerd in het Gemeenteblad en in de Staatscourant (via 
www.officielebekendmakingen.nl). Ten aanzien van dit bestemmingsplan is overleg 
gevoerd met de provincie Limburg.  
  
Dit voorstel heeft verder betrekking op de aan de raad gerichte e-mail d.d. 16 juli 2020 
met nummer 1078420/1099613. Dit betreft een mail namens Gedeputeerde Staten waarin 
aangegeven wordt dat er geen aanleiding is om een zienswijze in te dienen.  
 
Advies raadscommissie  
 
De raadscommissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad 
als hamerstuk. 
 
Bijlagen  
 

1. Bestemmingsplan (toelichting, regels, verbeelding) 
2. Planschadeovereenkomst 
3. Reactie provincie Limburg 

 

 
 
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
secretaris, burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens 

 
 
 
 
 
 
C.C. Leppink-Schuitema 

 



 

 
 

 
 

Nummer raadsvoorstel: DJ-1132631  
 
 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2020 
 
Op 15 juli 2020 is ter openbare kennis gebracht dat met ingang van 16 juli 2020 
gedurende zes weken, dat wil zeggen tot en met 26 augustus 2020 bij de informatie- en 
servicebalie in het stadhuis, Wilhelminasingel 101, ter inzage ligt het ontwerp 
bestemmingsplan "Heugterbroekdijk 47" met bijbehorende toelichting en dat gedurende 
dit tijdvak eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar kan maken bij de 
gemeenteraad. Het plan is digitaal raadpleegbaar via de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is 
NL.IMRO.0988.BPHeugterbroekdk47-ON01. 
  
Het bestemmingsplan omvat het herbestemmen van een agrarisch bouwblok aan de 
Heugterbroekdijk 47, waarbij de agrarische bedrijfswoning en de agrarische 
bedrijfsbebouwing worden gesloopt, en een woning met bijgebouwen wordt gerealiseerd.  
  
Sinds 1 januari 2010 is de digitale verplichting uit de Wet ruimtelijke ordening van kracht 
geworden voor alle bestemmingsplannen die vanaf dat moment als ontwerp in procedure 
gebracht worden. Het Ministerie heeft de gemeenten verzocht in het raadsbesluit vast te 
leggen of er sprake is van een authentiek digitaal ruimtelijk plan. In dat geval is het 
digitale plan bindend. Het bestemmingsplan "Heugterbroekdijk 47" is een digitaal 
ruimtelijk plan en wordt als zodanig in het raadsbesluit aangemerkt. 
  
Ten aanzien van dit bestemmingsplan is overleg gevoerd met de provincie Limburg. De 
bekendmaking is gepubliceerd in het Gemeenteblad en in de Staatscourant (via 
www.officielebekendmakingen.nl).  
  
Ten aanzien van het ontwerp bestemmingsplan is een inspraakreactie ontvangen van de 
provincie Limburg. Voor de provincie geeft de beoordeling van het plan geen aanleiding tot 
het indienen van een zienswijze. 
  
Tegen het ontwerp bestemmingsplan "Heugterbroekdijk 47" zijn geen zienswijzen kenbaar 
gemaakt. 
  
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders om het bestemmingsplan 
"Heugterbroekdijk 47" ongewijzigd vast te stellen.  
  
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders om geen exploitatieplan voor het 
bestemmingsplan "Heugterbroekdijk 47" vast te stellen, omdat het kostenverhaal 
anderszins verzekerd is. 
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 besluit: 
 
1. Het bestemmingsplan "Heugterbroekdijk 47" met planidentificatienummer 
NL.IMRO.0988.BPHeugterbroekdk47-VA01 ongewijzigd vast te stellen.  
2. Het bestemmingsplan "Heugterbroekdijk 47" aan te merken als authentiek digitaal 
ruimtelijk plan.  
3. Voor het bestemmingsplan "Heugterbroekdijk 47" geen exploitatieplan vast te stellen. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 december 2020. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten 

 
 
 
 
C.C. Leppink-Schuitema 

 


