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Onderwerp 

Artikel 3.1.1 Bro  

Vooroverleg bestemmingsplan “Weert 93 Bunde”, hierna te noemen het plan. 

          

Geacht College, 

 

Het plan is beoordeeld op de adequate doorwerking van de provinciale belangen. 

 

De beoordeling van het plan geeft aanleiding tot het maken van opmerkingen. Indien u in het plan 

onderstaande opmerkingen adequaat verwerkt, zal er geen aanleiding zijn om in de verdere procedure 

van het plan een zienswijze in te dienen. De opmerkingen betreffen de volgende aspecten: 

 

Omdat de gemeente in beginsel positief staat ten opzichte van de bedrijfsuitbreiding is op 4 oktober 2016 

en 1 november 2016 in een casusteam overleg gevoerd tussen de initiatiefnemer, de gemeente, de 

kwaliteitscommissie en de provincie. Dit heeft geleid in een advies tot heroriëntatie van de gebouwen. 

Ook is aandacht gevraagd voor architectuur, materiaalgebruik, afwerking en de versterking van de 

aanwezige landschappelijke kwaliteiten.  

 

De resultaten van deze aanbevelingen zijn vervolgens niet meer aan het casusteam voorgelegd. Wel is 

het plan in een separaat traject om  advies aan de kwaliteitscommissie voorgelegd. Ik moet helaas 

constateren dat het nu voorliggend plan geen reflectie vormt van hetgeen is geadviseerd door het 

casusteam. 

In de uitwerking blijkt de herschikking van de gebouwen tot een ongewenste extra vergroting van de 
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kavel te hebben geleid. De compensatie is naar mijn mening minimaal. De landschappelijke inpassing 

heeft onvoldoende kwaliteit en in de ruimtelijke kwaliteit zie ik strijdigheden met de doelstellingen zoals 

geformuleerd in de visie voor het Buitengoed Geul en Maas. Ook de tuin wordt planologisch onvoldoende 

beschermd. 

Ten aanzien van de gemaakte opmerkingen en aandachtspunten kan vanzelfsprekend altijd contact 

worden opgenomen met de heer Paul Geelen die betrokken is geweest in het casusteam of de 

rayonplanoloog. 

 

 

 

drs. H.J.J.G. Simons 

clustermanager Ruimte 

 

 

 

 

 
 


