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Onderwêrp
On|rp-bestemmingsplan en altlkel 3.8 Iid 1 Wro 'Isidoerstoat 27 te Halef/
œachte faad,
UF el|ktronlsche kennlsgeklng Mzake het bovenvermelde oneerp-bestemmingsplan hebben wij op
28 januari 2911 ontvangen.
De bqoordeling van Net on|erp-beetemmlngeplan geeft ons aanleldlng tot ltet indlenen van de volgende
ziensëzen.
In ll|t kad|r van llet veorôverleg zijn dôoy ons diverse opmerzngeh gemaakt over het vooron|erpplan.
W!j zijn van mening dal |qn deel van deze opmerkingen in het thans voorllggende plan niet of
onvoldoende vertaling hebfl gekregen.
Wellswaar wordt ef In Net thans voorllggende besgmmlngsplaô voldaan aan de epmerkingen uit het
BOM+ a|vies, vagùçsteld moet eçhterworden dat er op dit moment nog geen door alle partijen
ondedekende prkaatrechtelljke overeenkomst voerllgt. Derhalve is er spfake van strijdlgheld met het
provlnoi|l beleid en zien wij çms genœoAaakt om zienswijzen tegen dit plan naar voren te brengen.
Wij verzoeken u met Rl|m het bestemmingsplan nlet vast te stellen voordat er e|n door alle betrokken
partijen ge|elœnde p|vaatreohzlijke overeepkomgt vn|yligt.
Veoris hebben wlj in Net kader van hqt voorovqrleg opgemerkt êat ingeval van het oprichten van
gebouwen'buiten het bouwvlak (zoals mogelijk wordf gemaakt in adikel 3,3.2) het Limburg:
K|liùei|menu eveneens van toepassing is. Vnor qlke çn|ikkeling mqt bqtrekkîng tol bœwen geldt dat
ie on|ikkeling wordt ingepast op basis van een inpassfngsplân dat Is afgestemd ôp de speôifieke
zezoekad|: Paslbl.| 5700 -f|f + 31 (:)43 3|9 99 99 BatïkfApp|
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111-..6229 Gâ Mgâslllcht pae|œ@pàlmbnN.nl |.llmbum.nl 13.|.75.7|
Rqmik|arW|:
tçfl 1 (riçlh|l: 0: 8e%l
Lçn 5 ldcttllfl:
M||vel||mem)

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 3

LE 2011 IN - 1456

1 5. àl r t .
15116
F|C/I|CJE Llysdio f31 (3 3997977
provincie
3
j i m b u r g tjs
dr, 124.4
o|evingskmmerken en er ten aanzien Wan de nletlwe on|ikkell| v/cmlenlngep |rden geiroffen voçtr
de alkoppellng vaô heme|alrwaarbij dit amankelijk|n de |ituatie în|ltratle of retentie kan zjn. Wj
verzoeken u de planregels dienovereenkomsdg aan te passen. O|eldshalve vefwijzen *4 paar pagina
48 en 49 van l|eé Llmburgs Kwalitei||nv.
Daarnaast hebben wil in het kade van het voorœyerleg aangegeven dat een bedfijYwoning ter plaatse
dient te worderl ui|eslo|n. Er 1| immere epralk'e en één agrarlech bedrjf ffaùdeës op hef'g|ndgebied
van L|qdal en deals op hei g|ndgebied van Weert is gelegen. De bedrp|woning is reeds aanwezig op
het grondgekied van Weert, zodat er geen n|dzaak aanwezig Is om .|n verdere bedrlj||onlng in
Leudal op te richten. Weliswaar is er in adikel 3.1 van de planfegels œpgenomen dat ter plaatse van de
aa|duiding 'bedrij||ning uibesloten' geen bedrijf|woning is toegesKan, In artikel 3.2.2 sub d Is echier
opgenomen dal er blnnen het beuwvlak tleôhts één bedrijfswoning mag worden sebo|wd Voods is
bepaald dat er op dit bœwviak sfecht| één woning aanwezig mag zijn en uizluitend tervewanging van 1
van de bestaande bedrijf-oningen op het totale Agrarische bouwviak. Aangezien uw gemeente sleohts
bevôegd Is bestem|ingsœgels op te stellqn voor uw elgen grondgebied en er momenteel |een
bedrijfsw|ning ter plaa|e in Leudal is gelegen is een dergelijke bepaling overbodig.
Gelet op het vôrenstaande verznek:n wlj u het bepaalde in adikel 3.2.2 stlb d te schfappen.
Gezien het vorenstaande verzoeken wij u onze zi|nswijzen geg?ond te verklarep.
Wij Vertrouwen erop tl hiermee voldoende te hebben gê'l'në|âerd.
edep eerde Sl n |n Limb|rg
namen dezen,
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