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Onderwerp  : bestemmingswijziging in het kader van het VAB beleid: ontwerp-raadsvoorstel tot 
ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied, locatie Molenweg 9 a Heelweg. 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. Het bestemmingsplan Buitengebied Wisch, locatie Molenweg 9a Heelweg ongewijzigd vast te stellen, zoals 
vervat in het GML-bestand NL.IMRO1509.BP000104-VAO1; 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
 
Aanleiding 
Voor het in het buitengebied gelegen perceel Molenweg 9 a te Heelweg is  in verband met de beëindiging 
van de agrarische  bedrijfsvoering op het perceel Veldkamperstraat 36 te Westendorp een ontwerp-
bestemmingsplan opgesteld en in procedure gebracht, gericht op de bouw van 2 halfvrijstaande  nieuwe 
woningen. Dit  in het kader van het VAB beleid, ter verevening van de sloop van de agrarische 
bedrijfsbebouwing op het perceel Veldkamperstraat 36, met uitzondering van de terplaatse te handhaven 
bedrijfswoning. Voor dit plan is gebruik gemaakt van de in het VAB beleid opgenomen mogelijkheid tot 
toepassing van maatwerk, waarbij de nieuwbouw ter verevening van  de sloop wordt geprojecteerd op een 
andere locatie, dan die waar de bedrijfsbeëindiging plaatsvindt. Deze maatwerkoplossing is  voortgekomen 
uit overleg met de eigenaar van het te beëindigen bedrijf Veldkamperstraat 36 te Westendorp vanwege de 
minder gunstige situering qua geluidnormering voor nieuwbouw \nabij de A 18. Een maatwerkoplossing ter 
waarborging van een  goede ruimtelijke ordening waarbij de nieuwbouw van de 2 halfvrijstaande woningen 
ter verevening van de sloop van de bedrijfsbebouwing plaatsvindt op een ruimtelijk en milieutechnisch 
gunstiger gelegen locatie nabij de rand van de dorpsbebouwing.  
Het ontwerp-bestemmingsplan is van 31 januari tot 14 maart 2013 voor iedereen ter inzage gelegd. Van de 
mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen in deze periode is geen gebruik gemaakt. Bijgaand ontwerp-
voorstel strekt tot ongewijzigde vaststelling van dit plan.  
 
Wat wordt met beslissing bereikt 

• De agrarische bestemming van het perceel wijzigt in de bestemming wonen; 
• Ter plaatse biedt het plan de mogelijkheid voor de bouw van 2 nieuwe halfvrijstaande woningen. 
• Dit maatwerkplan voorziet in een goede ruimtelijke ordening en verbetert de ruimtelijke kwaliteit  en 

de milieukwaliteit. 
 
 
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 
1.1 Het plan voldoet aan de hiervoor met toepassing van maatwerk in het kader van het VAB beleid  

overeengekomen uitgangspunten. 
Voor de bouw van een nieuwe woning dient tenminste 750 m2 te worden gesloopt en voor  twee 
(vrijstaande) nieuwe woningen 1000 m2 per woning. Aan deze normstelling wordt op 15 % na 
voldaan. Waar het hier een nog in bedrijf zijnde varkenshouderij betreft met relatief nieuwe, 
onderkelderde bebouwing, met belendende burgerwoningen en overigens gelegen binnen 500 m 
van de woonbebouwing van Westendorp rechtvaardigt de ruimtelijke en milieutechnische 
kwaliteitswinst die hier wordt behaald toepassing van maatwerk, waarbij de ontbrekende 15 % 
wordt gecompenseerd  door in plaats van 2 x vrijstaand, halfvrijstaand te bouwen.  

 
1.2 Met deze toepassing van maatwerk wordt voorzien in een goede ruimtelijke ordening en wordt  een 

verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en de milieukwaliteit bereikt. 
Door de sloop van de vrijkomende bedrijfsbebouwing op het perceel Veldkamperstraat 36 te 
Westendorp en de projectie van de nieuwbouw van de 2 halfvrijstaande woningen ter verevening 
van die sloop  op de locatie Molenweg 9 a, nabij de rand van de dorpsbebouwing, ontstaat een win 
win situatie. De bedrijfsbeëindiging op Veldkamperstraat 36  te Westendorp verbetert de ruimtelijke 
en milieu-kwaliteit aldaar  en de realisering van de verevenende nieuwbouw op de locatie 
Molenweg 9 a  te Heelweg, vindt plaats op in een  in ruimtelijke en milieutechnische zin te 
prefereren  locatie boven de locatie Veldkamperstraat 36. 

 



1.3 Van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen is geen gebruik gemaakt en ook uit andere hoofde is er 
geen reden voor vaststelling van het plan in gewijzigde vorm. 

 
 

2.1 Het betreft een individueel particulier plan, waarmee geen gemeentelijke kosten zijn gemoeid en het risico 
van planschade bij overeenkomst is afgedekt. 
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