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Transformatie Hoogstraat 2 1

Voorstel

In principe met het planvoornemen om het pand Hoogstraat 21 te transformeren naar
woningen met een Omgevingsvergunning (uitgebreid) in te stemmen tot 15 mei 2017

Inleiding

Door de heer Van Eijsden is namens de heer Koppen een principeverzoek ingediend om de
begane grond van het pand Hoogstraat 21 te transformeren naar 2 appartementen. Op de
verdieping zijn reeds 3 appartementen aanwezig. Het gaat om één toe te voegen
appartement op de begane grond aan de zijde van de Hoogstraat en om één toe te voegen
appartement op de begane grond aan de zijde van de Hegstraat.

Ter plaatse is van toepassing het bestemmingsplan 'Binnenstad 2009' met de bestemming
'Centrum'. Het appartement aan de Hoogstraat is gesitueerd in het bouwvlak en daarmee
rechtstreeks toegelaten ingevolge dit bestemmingsplan. De afwijking zit in het
appartement aan de zijde van de Hegstraat. Dit wordt gesitueerd in de aanduiding
'bijgebouwen'. Het toevoegen van woningen is hier niet toegestaan. Overigens is op de
verdieping van het bijgebouw een woning aanwezig. Hiervoor is in 1996 een
bouwvergunning verleend.

Beoogd effect/doel

Het effect is dat leegstand van commercieel vastgoed in een aanloopstraat van de
binnenstad wordt teruggedrongen. Transformatie naar (huur)woningen is een goed
alternatief. Hi behoefte aan
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Argumenten

1.1 De ontwikkeling past in de Visie op het Stadshart en de discussienota voor de heriiking
daarvan.

Transformatie van leegstaande panden in aanloopstraten past in de visie van de gemeente
ten aanzien van de ontwikkeling van de binnenstad. De Hoogstraat zal met het kleiner
worden van het kernwinkelgebied niet meer tot het primaire winkelgebied behoren. Het
toe te voegen appartement in het bijgebouw ligt aan een openbare ruimte, aan de
Hegstraat, en wordt ook via de Hegstraat ontsloten. Daarmee wordt de woonkwaliteit
geborgd.

1.2 Er wordt voldaan aan de Beleidsregel terugdringen planvoorraad.
De prognoses van E,til 2016 komen fors hoger uit dan die van 2013, waarop de
Structuurvisie Weert 2025 en de Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-
Limburg is gebaseerd (+700). Dit betekent dat we ruimte hebben voor nieuwe plannen.
We zetten daarbij in op herbestemming/transformatie van bestaand vastgoed, waarbij
commerciële functies vervallen. Dat is hier het geval.

1.3 Er komt ca. 300 m2 commerciële ruimte te vervallen.
Hiermee wordt het areaal m2 commerciële functies verminderd. Dit betekent wel dat dit
pand bij de volgende herziening van het bestemmingsplan een woonbestemming krijgt.
Dit wordt als voorwaarde opgenomen in reactie. H¡ermee wordt een duurzame passende
functie gegeven aan het pand.

1.4 De principetoestemming wordt in tijd beperkt tot een half iaar.
Om te voorkomen dat er slapende principetoestemmingen ontstaan wordt geadviseerd
hieraan een termijn van een half jaar, tot 15 mei 2017, te verbinden.

Kanttekeningen en risico's

Geen

Financiële, personele en juridische gevolgen

De leges voor de Omgevingsvergunning (uitgebreid) bedraagt € 5.624,08. Deze kosten
komen boven op de bouwleges. De leges voor dit principeverzoek bedraagt C 809,78.
Deze kosten worden in mindering gebracht op de leges voor de Omgevingsvergunning
(uitgebreid) wanneer de ontwikkeling door gaat.

Uitvoering/evaluatie

Initiatiefnemer dient een Omgevingsvergunning aan te vragen. Deze dient te zijner tijd 6
weken ter inzage gelegd te worden. De procedure heeft een wat langere doorlooptijd.
Naar verwachting zal de realisatie in 2017 plaatsvinden.

Com m un icatie/ partici patie

Verzoeker wordt per brief geïnformeerd over uw besluit

Overleg gevoerd met

Intern

RB: Michel Jans, Marjo Beeren

Extern
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De heer Koppen

Bijlagen

- Ingekomen verzoek (middels tekeningen)
- Antwoordbrief
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