
Bijlage 7: Erfinrichtingsschetsen 

Functieveranderingsinitiatieven  

  



Bijlage 7: ‘Erfinrichtingsschetsen functieveranderingsinitiatieven’ 

In deze bijlage worden functieveranderingsinitiatieven weergegeven die reeds zijn doorvertaald in 

het bestemmingsplan ‘Buitengebied’, dan wel door middel van deze eerste herziening in het 

bestemmingsplan ‘Buitengebied’ worden opgenomen. Primair van belang is dat de betreffende 

functieveranderingsinitiatieven worden gerealiseerd in lijn met het functieveranderingsplan dat hier 

aanvankelijk aan ten grondslag heeft gelegen. Op een aantal locaties heeft reeds uitvoering van de 

bouw plaatsgevonden. Deze worden hier niet genoemd. Voor diverse locaties zijn de sloop c.q. en 

of bouwactiviteiten nog niet voltooid c.q. gestart. Voor deze locaties is deze bijlage dan ook van 

belang.  

1. Bosstraat 25 te Didam 

2. Braamweg 1 te Braamt 

3. Dijksestraat 46 te Didam 

4. Fuukweg 7 te Didam 

5. Geulecampweg 8/8a te Didam 

6. Groot Lobberikweg 5 te Loerbeek 

7. Holthuizerstraat 9 te Didam 

8. Holthuizerstraat 23 te Didam 

9. Holthuizerstraat 14 te Didam 

10. Kelreweg 2 te Kilder 

11. Koningsweg 5 te Didam 

12. Koningsweg 19 te Didam 

13. Parkweg 9a te Didam 

14. Polmanstraat 1b te Beek 

15. Sommenweg 2 te Didam 

16. Van Rouwenoortweg 17/17a te Didam 

17. Loolaan 3 te Kilder 

18. Berkenlaan 2-4 te Loerbeek 

19. Zeddamseweg 8 te Braamt 

  



 

1. Functieverandering Bosstraat 25 te Didam 

Het wijzigingsplan dat op 28 juni 2011 voor deze locatie is vastgesteld en gebaseerd is op het 

bestemmingsplan ‘Buitengebied’ van de voormalige gemeente Didam, alsmede de 

parapluherziening ‘Ruimte voor Vernieuwing in het buitengebied’, is overgenomen in het 

bestemmingsplan ‘Buitengebied’. Tot op heden is het plan echter niet gerealiseerd. Voor zover 

uitvoering aan de orde is, dient de bebouwing te worden opgericht in lijn met de 

erfinrichtingsschets. 

Bestemmingsplan ‘Buitengebied’ 

  

Situatie 2013 

 

 

  



Erfinrichtingsschets en toelichting 

Voor de locatie is een erfinrichtingschets opgesteld overeenkomstig het beeldkwaliteitsplan 

‘Buitengebied’. 

 

  



 

  



2. Functieverandering Braamweg 1 te Braamt 

Het wijzigingsplan dat op 4 oktober 2011 voor deze locatie is vastgesteld en gebaseerd is op 

het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2000(herziening 2002)’ van de voormalige gemeente 

Bergh, alsmede de parapluherziening ‘Ruimte voor Vernieuwing in het buitengebied’, is buiten 

het plangebied van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ gehouden. Aangezien sprake is van 

een analoog plan, wordt dit plan thans in de eerste herziening van het bestemmingsplan 

‘Buitengebied’ meegenomen. Er heeft wel (gedeeltelijke) sloop plaatsgevonden op de locatie 

maar tot op heden is de woning nog niet gebouwd. 

Bestemmingsplan ‘Buitengebied’  

 

Situatie 2013 

 

  



Erfinrichtingsschets en toelichting 

Voor de locatie is een erfinrichtingschets opgesteld overeenkomstig het beeldkwaliteitsplan 

‘Buitengebied’. 

 



 

  



  



3. Functieverandering Dijksestraat 46 te Didam 

Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 26 februari 2009. Het 

bestemmingplan is nadien doorvertaald in het bestemmingsplan ‘Buitengebied’. De 

bouwactiviteiten zijn nagenoeg uitgevoerd. 

 

Bestemmingsplan ‘Buitengebied’ 

 

Situatie 2013 

  



Erfinrichtingsschets en toelichting (voor de locatie zijn welstandscriteria vastgesteld) 

 



 



  



 

4. Functieverandering Fuukweg 7 te Didam 

Voor de locatie is op 24 september 2009 een bestemmingsplan vastgesteld. Dit 

bestemmingsplan is doorvertaald in het bestemmingsplan ‘Buitengebied’. Het plan is thans 

nog niet geheel gerealiseerd. 

Bestemmingsplan ‘Buitengebied’ 

 

 

Situatie 2013 

 

 

  



Erfinrichtingsschets en toelichting 

 

 

 



 

5. Functieverandering Geulecampweg 8/8a te Didam 

Het bestemmingsplan voor deze locatie is door de gemeenteraad vastgesteld op 30 juni 

2011 en nadien doorvertaald in het bestemmingsplan ‘Buitengebied’. Hoewel er een grote 

oppervlakte aan bebouwing is gesloopt, is tot op heden nog niet gestart met de bouw. 

Bestemmingsplan ‘Buitengebied’ 

 

Bestaande situatie luchtfoto 2013 

 

  



Erfinrichtingsschets en toelichting 

Voor de locatie is een erfinrichtingsschets opgesteld overeenkomstig het beeldkwaliteitsplan 

‘Buitengebied’. 

 



 

 

  



6. Functieverandering Groot Lobberikweg 5 

Voor de locatie is op 26 mei 2011 een bestemmingsplan vastgesteld door de raad. Het 

bestemmingsplan is nadien doorvertaald in het bestemmingsplan ‘Buitengebied’. Tot op 

heden is er op de locatie nog geen start gemaakt met de sloop c.q. bouwwerkzaamheden. 

Bestemmingsplan ‘Buitengebied’ 

 

Situatie 2013 

 

  



Erfinrichting en toelichting 

Voor de locatie is een erfinrichtingsschets opgesteld overeenkomstig het beeldkwaliteitsplan 

‘Buitengebied’ 

 



 

  



7. Functieverandering Holthuizerstraat 9 te Didam 

Het bestemmingsplan voor de locatie is op 24 mei 2011 vastgesteld door de raad en nadien 

doorvertaald in het bestemmingsplan ‘Buitengebied’. Tot op heden is er op de locatie nog 

geen start gemaakt met de sloop c.q. bouwwerkzaamheden. 

Bestemmingsplan ‘Buitengebied’ 

 

Situatie 2013 

 

  



Erfinrichting en toelichting 

Voor de locatie is een erfinrichtingsschets opgesteld overeenkomstig het beeldkwaliteitsplan 

‘Buitengebied’.  

 



 

 

  



 

 

 

8. Functieverandering Holthuizerstraat 23 te Didam 

Voor de locatie is op 28 december 2010 een wijzigingsplan vastgesteld. Dit wijzigingsplan 

is doorvertaald in het bestemmingsplan ‘Buitengebied’. Het plan is nagenoeg gerealiseerd. 

Bestemmingsplan ‘Buitengebied’ 

 

Situatie 2013 

 

  



Erfinrichting en toelichting 

Voor de locatie is een erfinrichtingsschets opgesteld overeenkomstig het beeldkwaliteitsplan 

‘Buitengebied’.  

 

 

 



 

  



9. Functieverandering Holthuizerstraat 14 te Didam 

Voor de deze locatie is op 3 april 2012 een analoog wijzigingsplan vastgesteld. Aangezien 

dit wijzigingsplan was gebaseerd op het bestemmingsplan ‘Buitengebied Didam’ en de 

parapluherziening ‘Ruimte voor Vernieuwing in het Buitengebied’, en vaststelling daarvan 

later zou plaatsvinden dan het bestemmingsplan ‘Buitengebied’, is dit plangebied buiten het 

bestemmingsplan ‘Buitengebied’ gehouden. Daarom wordt dit plan thans meegenomen in 

de eerste herziening van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’. De sloop op de locatie is 

inmiddels voltooid. Met de bouwwerkzaamheden is nog geen aanvang gemaakt. 

Bestemmingsplan ‘Buitengebied’ 

 

Situatie 2013 

 

  



Erfinrichting en toelichting 

Voor de locatie is een erfinrichtingsschets opgesteld overeenkomstig het beeldkwaliteitsplan 

‘Buitengebied’.  

 



 

 

 



 

  



 

10. Functieverandering Kelreweg 2 te Kilder 

Voor deze locatie is op 28 juni 2011 een wijzigingsplan vastgesteld. Dit wijzigingsplan is 

doorvertaald in het bestemmingsplan ‘Buitengebied’. Tot op heden is er nog geen start 

gemaakt met de sloop c.q. bouwwerkzaamheden. 

‘Bestemmingsplan Buitengebied’ 

 

Situatie 2013 

 

  



Erfinrichting en toelichting 

Voor de locatie is een erfinrichtingsschets opgesteld overeenkomstig het beeldkwaliteitsplan 

‘Buitengebied’.  

 

 



11. Functieverandering Koningsweg 5 te Didam 

Voor de locatie is op 22 april 2010 een bestemmingsplan opgesteld. De locatie is nadien 

doorvertaald in het bestemmingsplan ‘Buitengebied’. Hoewel sloop heeft plaatsgevonden is 

het project thans slechts gedeeltelijk gerealiseerd. 

Bestemmingsplan ‘Buitengebied’ 

 

Bestaande situatie luchtfoto 2013 

 

  



Erfinrichtingsschets en toelichting (voor de locatie zijn welstandscriteria vastgesteld) 

 

 



 



 

 

  



12. Functieverandering Koningsweg 19 te Didam 

Voor de locatie is op 28 oktober 2010 een bestemmingsplan vastgesteld. Het 

bestemmingsplan is doorvertaald in het bestemmingsplan ‘Buitengebied’. Het plan is 

nagenoeg gerealiseerd. 

Bestemmingsplan ‘Buitengebied Didam, herziening Koningsweg 19’ en bestemmingsplan 

‘Buitengebied’ 

 

Situatie 2013 

 



Erfinrichtingsschets en toelichting 

 



 



 

  



13. Functieverandering Parkweg 9a te Didam 

Voor de locatie is op 28 januari 2010 een bestemmingsplan vastgesteld door de 

gemeenteraad. Dit bestemmingsplan is doorvertaald in het bestemmingsplan 

‘Buitengebied’. Hoewel de sloop heeft plaatsgevonden is het bouwplan tot op heden niet 

gerealiseerd. 

Bestemmingsplan ‘Buitengebied’ 

 

Bestaande situatie luchtfoto 2013 

 

  



Erfinrichtingsschets en toelichting 

 



 

  



 

 

14. Functieverandering Polmanstraat 1b te Beek 

Voor de deze locatie is op 20 december 2011 een analoog wijzigingsplan vastgesteld. 

Aangezien dit wijzigingsplan was gebaseerd op het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2000 

(herziening 2002) en de parapluherziening ‘Ruimte voor Vernieuwing in het Buitengebied’, 

en vaststelling daarvan later zou plaatsvinden dan het bestemmingsplan ‘Buitengebied’, is 

dit plangebied buiten het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ gehouden. Dit analoge plan 

wordt thans meegenomen in de eerste herziening van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’. 

 

Wijzigingsplan Polmanstraat 1b te Beek Bestemming ‘Buitengebied’ 

 

Situatie 2013 

 

  



Erfinrichtingsschets en toelichting 

 



 



 



 

  



15. Functieverandering Sommenweg 2 te Didam 

Voor de locatie is op 17 mei 2011 een analoog wijzigingsplan vastgesteld, welke nadien is 

doorvertaald in het bestemmingsplan ‘Buitengebied’. Het plan is op dit moment in 

uitvoering. 

Bestemmingsplan ‘Buitengebied’ 

 

 

Situatie 2013 

 

  



Erfinrichtingsschets en toelichting 

 



 



 

 

  



 

16. Functieverandering Van Rouwenoortweg 17/17a te Didam 

Voor de locatie is op 24 juni 2010 een bestemmingsplan vastgesteld door de raad. Dit 

bestemmingsplan is doorvertaald in het bestemmingsplan ‘Buitengebied’. De sloop van het 

voormalige kassencomplex heeft plaatsgevonden. De bouwwerkzaamheden zijn gestart. 

  

Bestemmingsplan ‘Buitengebied’ 

 
 

Situatie 2013 

 

  



Erfinrichtingsschets en toelichting 

 

 



 

 



 

 

  



 

  



17. Functieverandering Loolaan 3 te Kilder 

Voor de locatie is verzocht om functieverandering. De bestaande woning blijft behouden en 

voorts bestaat het plan uit de oprichting van een woongebouw met twee wooneenheden. 

Op grond van een goede ruimtelijke onderbouwing is het plan opgenomen in de eerste 

herziening van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’. De ten behoeve van de 

functieverandering noodzakelijk sloop heeft reeds plaatsgevonden. 

 

Bestemmingsplan ‘Buitengebied’ 

 
 

Situatie 2013 

 

  



Erfinrichtingsschets en toelichting 

 

Voor de locatie is een erfinrichtingschets opgesteld overeenkomstig het beeldkwaliteitsplan 

‘Buitengebied’. 

 

  

 

  



18. Functieverandering Berkenlaan 2-4 te Loerbeek 

Voor de locatie is per brief van 16 januari 2012 (vóór de terinzagelegging van de ontwerp 

notitie ‘Herijking Ruimte voor Vernieuwing in het Buitengebied’) verzocht om 

functieverandering naar wonen. Het voornemen is om de bebouwing van de voormalige 

champignonkwekerij gedeeltelijk te slopen, als gevolg waarvan 2 gebouwen ontstaan die 

men geschikt wenst te maken voor in totaal 4 wooneenheden met inpandige bijgebouwen. 

Op grond van een goede ruimtelijke onderbouwing is het plan opgenomen in de eerste 

herziening van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’. 

 

Bestemmingsplan ‘Buitengebied’ 

 
 

Situatie 2013 

 



Erfinrichtingsschets en toelichting 

  



  



 

  



 
 

  



19. Zeddamseweg 8 te Braamt 

Per brief van 27 augustus 2013 is verzocht om medewerking aan een wijziging van het 

bestemmingsplan ter plaatse van de voormalige woonboerderij (gemeentelijk monument) 

aan de Zeddamseweg 8 te Braamt. De voormalige woonboerderij welke in het verleden aan 

het gebruik voor wonen is onttrokken is bestemd tot ‘agrarisch’ en mag in de geldende 

situatie gebruikt worden voor opslag.  

 

 
 

Met een functiewijziging naar wonen kan het monument voor de toekomst behouden 

blijven. Bij brief van 27 november 2013 hebben burgemeester en wethouders ter behoud 

van het monument dan ook aangegeven in principe medewerking te willen verlenen aan 

het verzoek, waarbij de voorkeursgrenswaarde van 48 dB zou worden overschreden en 

voorzieningen (mede in het overdrachtsgebied) benodigd zouden zijn om aan de maximale 

ontheffingswaarde van 53 dB te kunnen voldoen. Daarmee werd een eerder besluit van 

burgemeester en wethouders van 10 maart 2009 geconsolideerd. In een later stadium is de 

begrenzing van de bebouwde kom gewijzigd zoals bedoeld in de wegenverkeerswet. 

Hiermee is een ontheffingswaarde mogelijk tot 63 dB. Aan deze waarde kan op alle 

beoordelingspunten behalve de voorgevel worden voldaan. 

Het voornemen is om in de voormalige woonboerderij één wooneenheid te realiseren. Het 

voorste deel van de boerderij dat nagenoeg direct aan de Zeddamseweg grenst zal worden 

gebruikt voor niet-geluidsgevoelige ruimten (bijgebouw). De ruimte in het achterste deel 

van de boerderij worden gebruikt voor bewoning. Het tot het monument behorende 

bijgebouw aan de achterzijde (binnen het bruine kader) wordt opnieuw als garage/berging 

in gebruik genomen. Ter plaatse van de woonruimte wordt op alle gevels aan de maximale 

ontheffingswaarde van 63 dB voldaan.   



 

De bebouwing achter het tot het monument behorende bijgebouw aan de achterzijde, 

(aangegeven met contour) wordt (blijvend) verwijderd.  

 

 



 

Het tot het monument behorende bijgebouw aan de achterzijde (binnen het bruine kader) wordt 

opnieuw als garage/berging in gebruik genomen. 

 

Het gedeelte onder de rode lijn aan de voorzijde wordt eveneens gebruikt als bijgebouw. Het 

gedeelte onder deze rode lijn mag niet worden gebruikt voor bewoning.  



Geluidswerende voorzieningen in de overdracht zijn gelet op de maximaal toegestane 

ontheffingswaarde van 63 dB niet noodzakelijk. In een akoestisch rapport is de vereiste 

gevelgeluidwering beschreven en is weergegeven welk voorzieningenpakket noodzakelijk is om aan 

de vereiste binnenwaarde te kunnen voldoen.  

Erfinrichtingsschets en toelichting 

 

 

De bestaande bebouwing achter het tot het monument behorende bijgebouw aan de achterzijde, 

(zoals hierboven met een oranje contour aangegeven) wordt (blijvend) verwijderd.  

 

 


