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Onderwerp

Ontwikkeling Stationsstraat 16

Voorstel

Instemmen met de planschadeovereenkomst

Inleiding

Uw college heeft op 12 april 2016 in principe ingestemd met de transformatie van het
pand Stationsstraat 16. Hierbij worden de 3 verdiepingen getransformeerd tot 24
woningen. Het plan wijkt af van het bestemmingsplan. Hiertoe wordt met toepassing van
artikel 2.12, eerste lid, onder a onder 3o Wabo een Omgevingsvergunning (uitgebreid)
verleend. De omgevingsvergunning wordt volgens planning op 14 oktober 2016
aangevraagd.

Beoogd effect/doel

Met het plan worden leegstaande verdiepingen getransformeerd en wordt het areaal
huurwoningen in de stad uitgebreid. Hiermee wordt ingespeeld op de grote behoefte aan
huurwoningen voor 1- en 2-persoons huishoudens.

Argumenten

1.1 Het plan is vanuit stedenbouwkundig oogpunt aanvaardbaar.
Ten opzichte van eerdere schetsplannen is een kap aangebracht aan de'optopping'. De
goothoogte bedraagt 13,20 m. Hieraan kan medewerking worden verleend middels een
binnenplanse afwijking van 10o/o. Dit geldt alleen voor zover gelegen in de bestemming
'Centrum'.
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Een gedeelte van het gebouw, aan de zijde van het hotel, ligt echter in de bestemming
'Gemengd'. Hier is een maximale (bouw- en goot)hoogte van 10 m toegelaten. Ter plaatse
van de entree en het trappenhuis voorziet het plan in een goothoogte die hoger is,
namelijk ca. L2.20. Verder valt een deel van het gebouw met een goothoogte van deels
14.20 m en deels 14.50 m in de bestemming'Gemengd'. Op genoemde punten wordt
afgeweken van het bestemmingsplan en kan ook niet met een binnenplanse afwijking
medewerking verleend worden.

De genoemde afwijkingen zijn stedenbouwkundig aanvaardbaar. Het bouwplan betekent
een enorme kwaliteitsverbetering voor het gebied. Mede omdat de gevel van het pand in
oorspronkelijke staat wordt hersteld.

1.2 Met de planschadeovereenkomst worden eventuele risicob die hieruit voortvloeien
afgewenteld op de aanvrager.

De gemeente loopt hiermee geen planschaderisico.

Kanttekeningen en risico's

Er zijn geen kanttekeningen.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Zie punt 1.2

Uitvoering/evaluatie

De ontwerp Omgevingsvergunning (uitgebreid) Stationsstraat 16 zal naar verwachting
binnen ongeveer 1 maand in procedure gebracht kunnen worden, nadat de
omgevingsvergunning is aangevraagd, als de overige beoordelingen zijn afgerond en
akkoord zijn bevonden.

Het opstarten en afhandelen van een Omgevingsvergunning (uitgebreid) is gemandateerd
aan het afdelingshoofd WH. De bekendmaking van de ontwerp omgevingsvergunning
wordt t.z.t. tevens in de digitale leeszaal geplaatst. De stukken worden in de leeszaal
gelegd. Zodoende zijn de raadsleden op de hoogte.

Comm unicatie/ partici patie

De aanvrager ontvangt de planschadeovereenkomst per brief ter ondertekening

Overleg gevoerd met

Intern:

VTH: Luud Thijssen

Extern:

Rezidenz Development B.V.: Paul Keijsers

Bijlagen
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De ondergetekenden,

x De gemeente Weert, te dezen ingevolge het bepaalde in artikel 171 Gemeentewet
vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer A.A.M.M. Heijmans, handelend ter
uítvoering van het collegebesluit van 4 oktober 2016, hierna te noemen de gemeente,

x Bos Vastgoed Weert 8.V., rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. van

Nieuwenhoven, Marconilaan 6 te 6003 DD Weert, hierna te noemen "de verzoeker",

In aanmerking nemende

dat de verzoeker bij de gemeente een aanvraag heeft ingediend voor het pand

Stationsstraat 16 te 6001 CK Weert kadastraal bekend gemeente Weeft, sectie R, nr.

294L;

dat het planvoornemen ziet op herbestemming van een bestaand pand, deels gelegen

in de bestemming'Centrum'en deels gelegen in de bestemming'Gemengd', tot24
zelfstandige woningen, waarbij een gedeelte van het hoofdgebouw wordt verhoogd,
hoger dan de toegelaten goot- en bouwhoogte;
dat het voornemen niet past in het ter plaatse geldende bestemmingsplan 'Binnenstad
2009'van de gemeente Weert;
dat derhalve de aanvraag door de gemeente geweigerd behoort te worden, tenzij de
gemeente bereid is om mee te werken aan het plan middels een Omgevingsvergunning
(uitgebreide procedu re) ;
dat de gemeente pas kan besluiten over een Omgevingsvergunning (uitgebreide
procedure) als daarbij sprake is van een goede ruimtelijke ordening;
dat de verzoeker heeft verzocht om een vergunning ex. artikel 2.L2lid 1. sub a. onder
3o van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);
dat is gebleken dat er geen doorslaggevende planologische beletselen zijn om mee te
werken aan het verzoek;
dat er evenwel uit de gevraagde wijziging schade kan voortvloeien als bedoeld in
artikel 6.1van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), waardoor er bij de gemeente gerede

twijfel bestaat over de vereiste economische uitvoerbaarheid van de gevraagde plano-
logische maatregel;
dat de gemeente bereid is de door de verzoeker gevraagde planologische maatregel
verder in procedure te brengen, onder voorwaarde dat de verzoeker zich ten behoeve
van de economische uitvoerbaarheid van de maatregel bereid verklaart de daaruit
voortvloeiende voor vergoeding in aanmerking komende planschade volledig aan de
gemeente te compenseren;



dat dit betreft planschade als bedoeld in artikel 6.1van de Wet ruimtelijke ordening

(Wro);

dat artikel 6.4a Wet ruimtelijke ordening de mogelijkheid biedt om met verzoeker

overeen te komen dat die schade voor zijn rekening komt;
dat met verzoeker een planschadeverhaalsovereenkomst wordt gesloten.

Komen overeen als volgt

1. De gemeente brengt de planologische maatregel zoals deze door de verzoeker is

gevraagd en nader door de gemeente is en wordt vormgegeven in procedure.

2. Deze overeenkomst laat de uitoefening van alle publiekrechtelijke bevoegdheden door

de gemeente volledig onverlet. De gemeente behoudt haar bevoegdheld om blJ nadere

overweging, onder meer als gevolg van indiening van schriftelijke zienswijzen,

wijzigingen aan te brengen in de door de verzoeker gevraagde planologische maatregel

of alsnog te weigeren deze maatregel te treffen.

3. De gemeente zal de verzoeker schriftelijk in kennis stellen van een aanvraag om

vergoeding van schade als bedoeld in artikel 6.1 Wro die voortvloeit uit deze

omgevingsvergunning zoals deze naar aanleiding van het door de verzoeker ingediende

aanvraag wordt verleend door de gemeente en in werking treedt. De gemeente zal de

verzoeker bij de behandeling van zo'n aanvraag betrekken op de wijze zoals

voorgeschreven in de Procedureregeling voor advisering tegemoetkoming in

planschade nieuwe Wet ruimtelijke ordening.

4. De verzoeker verbindt zich om aan de gemeente het totale bedrag te compenseren van

de schade als bedoeld in artikel 6.1Wro die voorvergoeding doorde gemeente in

aanmerking komt en die voortvloeit uit de omgevingsvergunning zoals deze naar

aanleiding van het door de verzoeker ingediende aanvraag daartoe wordt verleend door

de gemeente en in werking treedt. Tevens dienen daarbij de onderzoekskosten ter
beoordeling van het verzoek om schade aan de gemeente te worden vergoed.

5. De gemeente zal zo spoedig mogelijk na iedere aparte vaststelling van een bedrag van

planschade die voortvloeit uit de in artikel 4 bedoelde omgevingsvergunning het bedrag

schriftelijk aan de verzoeker meedelen. Ter uitvoering van het in artikel 4 bepaalde

verplicht de verzoeker zich het desbetreffend bedrag na iedere mededeling aan de

gemeente over te maken binnen twee weken na de verzending van de mededeling door

storting op IBAN rekeningnummer NL 13 BNGH 02 85 00 93 03 ten name van de

gemeente Weert onder vermelding van 'planschadekosten Stationsstraat 16'.

6. Deze overeenkomst vervalt zodra onherroepelijk vast komt te staan dat de gevraagde

omgevingsvergunning niet wordt verleend, respectievelijk niet in werking zal treden.



7. Het is de verzoeker zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente
niet toegestaan rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst over te dragen aan
derden; de gemeente is bevoegd aan een mogelijk te geven toestemming nadere
voorwaarden te verbinden.

8. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en geschillen tussen partijen
zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen
het grondgebied van de gemeente is gelegen.

Aldus opgemaakt en getekend in tweevoud d.d.

de gemeente Weert, de heer A.A.M.M. Heijmans

plaats: Weert

datum

handtekening:

de verzoeker, Bos Vastgoed Weert 8.V., de heer P. van Nieuwenhoven

datum

handtekening:


