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Onderwerp

Woonfunctie Wi lhelminasingel 237 .

Voorstel

1. In principe met een woonbestemming op de locatie Wilhelminasingel23T middels een
Omgevingsvergunning (uitgebreid) in te stemmen.

Inleiding

Bij de gemeente is in 2015 een verzoek ingediend door mevr. Saelmans namens de heer
Saelmans sr. van Woningmakelaardij Saelmans, voor een tijdelijke vrijstelling voor wat
betreft de bestemmingstransformatie van kantoren naar wonen in het appartementen-
complex Wilhelminasingel23T. Dit pand wordt bewoond door een kleinzoon van de heer
Saelmans, de heer B.J.J.L. Geleijns. In het verzoek is gevraagd om een tijdelijke afwijking
van 10 jaar als mogelijke oplossing. Tevens is gevraagd om nader te bezien of een
definitieve bestemming'Wonen' in de toekomst gerealiseerd kan worden.

Ten aanzien van het ingekomen verzoek heeft uw college eerder op 12 mei 2015 een
beslissing genomen. Bij brief d.d. 18 mei 2015 is mevr. Saelmans medegedeeld dat wij in
afwachting van nader beleid op haar verzoek nog geen definitief besluit konden nemen.
Wij hebben hierbij aangegeven l januari 2016 als nieuw ijkpuntte nemen. Tot deze
datum zou in ieder geval niet handhavend worden opgetreden. Een transformatie naar
wonen is alleen toegestaan op basis van het principe'één erbij, één eraf'. In dit kader zou
samen met Wonen Limburg de mogelijkheden voor het instellen van een woonfonds nader
worden onderzocht. Inmiddels is gebleken dat een woonfonds niet haalbaar is gebleken. In
verband hiermee wordt nu geopteerd voor de mogelijkheid een structurele oplossing te
bieden met toepassing van het Omgevingsvergunning (uitgebreid).
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Het doel is leegstand te voorkomen en een passende functie voor het pand structureel te
regelen.

Argumenten

1.1. Met de ontwikkeling komt de aanduiding 'dienstverlening'voor deze locatie te
vervallen.

Om de vitaliteit in de binnenstad te behouden is het uitgangspunt om detailhandel,
dienstverlening en kantoren zoveel mogelijk te concentreren in het gebied binnen de
singels en het stationsgebied voor wat betreft kantoren en dienstverlening.
Buiten het kernwinkelgebied stimuleren we functietransformatie naar andere functies dan
winkels. Hierbij wordt ingezet op optimale flexibiliteit naar functies passend in de
omgeving. Een woonfunctie op deze locatie past in dit beleidskader.
We opteren voor een permanente oplossing en niet voor een tijdelijke afwijking, gelet op
het toekomstperspectief van commerciële functies. Een permanente woonfunctie kan niet
met een tijdelijke afwijking worden geregeld. Een woonfunctie is een duurzame,
toekomstbestendige oplossing voor deze locatie.

1.2 Het woonbeleid laat ruimte voor een dergelijke ontwikkeling.
Nu de prognoses voor Weert fors hoger uitvallen dan in 2013 was voorzien (+ 500
woningen op grond van prognose uit 2015) kunnen we dit soort ontwikkelingen
toejuichen. Vooral omdat het om transformatie van bestaand vastgoed gaat, waarbij een
commerciële functie zoals dienstverlening komt te vervallen. Het betreft hier concreet een
kantoor ln het appartementencomplex Wilhelminasingel 237 op de begane grond, waar
voorheen huisartsenpraktijk Koopmans was gevestigd. Door het realiseren van een
woonfunctie wordt voorkomen dat een kantoorruimte structureel leeg komt te staan.

1.3 Het pand is van een eigen parkeerplaats voorzien
Deze parkeerplaats is op eigen terrein voorzien.

Kanttekeningen en risico's

Er zijn geen kanttekeningen

Financiële, personele en juridische gevolgen

De leges voor de Omgevingsvergunning (uitgebreid) bedraagt € 5.624,08 (prijspeil 2016)

Uitvoering/evaluatie

Initiatiefnemer dient een Omgevingsvergunning aan te vragen. Deze dient te zijner tijd 6
weken ter inzage gelegd te worden.

Com m unicatie/ partici patie

Initiatiefnemer wordt per brief geTnformeerd

Overleg gevoerd met

Intern

Marian Arts (Ruimtelijk Beleid)

Extern:
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Niet van toepassing.

Bijlagen

- Advies b & w d.d. 12 mei 2015
- Antwoordbrief.
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GEMEENTE vvEERT

Woning makelaardij Saelmans
t.a.v. mevrouw M. Saelmans
Postbus 437
6000 AK WEERT

weerr, l30l(T,2016

Onderwerp
Uw kenmerk
Ons kenmerk

woonfunctie Wilhelminasingel 237
ms
34750

Geachte mevrouw Saelmans,

U heeft op 12 januari 2015 een brief ontvangen, waarin is aangegeven dat van
gemeentewege is geconstateerd dat de heer B. Geleijns, kleinzoon van de heer Saelmans
sr., zich heeft ingeschreven op het adres Wilhelminasingel 237. Hierbij is tevens
geconcludeerd dat het gebruiken van het pand voor bewoning vergunningplichtig is en dat
hiervoor geen omgevingsvergunning is verleend. Vervolgens is aan u een brief verzonden
met het verzoek om de gemeente te laten beoordelen of het verlenen van een
omgevingsvergunning mogelijk is. Hierbij is tevens aangegeven dat, in geval dit niet
mogelijk is en er geen alternatief is, de verplichting blijft het gebruik van het pand voor
bewoning te staken.

Bij brief d.d. 1B mei 2015 hebben wij u medegedeeld dat wij op dat moment nog geen
definitief besluit inzake de functietransformatie van dienstverlening naar wonen kunnen
nemen in afwachting van nader beleid. Hierbij is l januari 2016 als nieuw ijkpunt
genomen. Na deze datum zou de situatie opnieuw worden bekeken. In deze brief geven
wij u een nadere reactie.

Besluit
Wij hebben besloten in principe medewerking te verlenen aan de structurele transformatie
van het kantoor op de begane grond van het pand Wilhelminasingel 237 tot een
wooneenheid, waar voorheen huisartsenpraktijk Koopmans was gevestigd. Eerder hebben
wij aangegeven dat een transformatie naar wonen alleen is toegestaan op basis van het
principe'één erbij, één eraf'. In dit kader zou de mogelijkheden voor het instellen van een
woonfonds nader worden onderzocht. Inmiddels is gebleken dat een woonfonds niet
haalbaar is gebleken. Ons advies is nu dit te regelen via een Omgevingsvergunning
(uitgebreide procedure). Deze principe medewerking geldttot uiterlijk l mei 2017. Wij
hebben hierbij het volgende overwogen.

Motivering
Met de ontwikkeling komt de aanduiding'dienstverlening'voor deze locatie te vervallen.
Om de vitaliteit in de binnenstad te behouden is het uitgangspunt om detailhandel,
dienstverlening en kantoren zoveel mogelijk te concentreren in het gebied binnen de
singels en het stationsgebied voor wat betreft kantoren en dienstverlening.

Wilhelminas¡ngel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: t4 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Webs¡te: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert



Buiten het kernwinkelgebied stimuleren we functietransformatie naar andere functies dan
winkels. Hierbij wordt ingezet op optimale flexibiliteit naar functies passend in de
omgeving. Een woonfunctie op deze locatie past in dit beleidskader.
We opteren voor een permanente oplossing en niet voor een tijdelijke afwijking, gelet op
het toekomstperspectief van commerciële functies. Een permanente woonfunctie kan niet
met een tijdelijke afwijking worden geregeld. Een woonfunctie is een duurzame,
toekomstbestendige oplossing voor deze locatie.

Het woonbeleid laat ruimte voor een dergelijke ontwikkeling.
Nu de prognoses voor Weert fors hoger uitvallen dan in 2013 was voorzien (+ 500
woningen op grond van prognose uit 2015) kunnen we dit soort ontwikkelingen
toejuichen. Vooral omdat het om transformatie van bestaand vastgoed gaat, waarbij een
commerciële functie zoals dienstverlening komt te vervallen. Het betreft hier concreet een
kantoor in het appartementencomplex Wilhelminasingel23T op de begane grond, waar
voorheen huisartsenpraktijk Koopmans was gevestigd. Door het realiseren van een
woonfunctie wordt voorkomen dat een kantoorruimte structureel leeg komt te staan.

Het pand is van een eigen parkeerplaats voorzien
Deze parkeerplaats is op eigen terrein voorzien.

Overeenkomst
In verband met het kostenverhaal en het voorkomen van risico's voor de gemeente zullen
wij een planschadeverhaalsovereenkomst met u aangaan.

Procedure
U dient er rekening mee te houden dat inclusief het vooroverleg met diverse instanties
ongeveer 26 weken proceduretijd nodig is. In de hierbij gevoegde bijlage is aangegeven
hoe de procedure om te komen tot een Omgevingsvergunning er globaal uitziet, aan welke
wettelijke en technische eisen deze dient te voldoen. Een ontvankelijke aanvraag
Omgevingsvergunning dient uiterlijk 1 mei 2Ot7 te zijn ingediend.

Clausule
Dit is een principetoestemming, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. U mag er
in beginsel op vertrouwen dat de procedure wordt gestart om te komen tot een
omgevingsvergunning. Wanneer mocht blijken dat er op het moment van de procedure
wettelijke of bekendgemaakte beleidsmatige beletselen zijn om de omgevingsvergunning
te verlenen of wanneer mocht blijken dat gerechtvaardigde belangen van derden de
gemeente ertoe nopen de omgevingsvergunning te weigeren, dan kan de vergunning niet
verleend worden.
Verder dient hierbij het voorbehoud gemaakt te worden dat een dergelijke wijziging open
staat voor zienswijzen en beroep en dat dit in het uiterste geval zou kunnen leiden tot het
weigeren van de omgevingsvergunning.

Leges
Voor een Omgevingsvergunning (uitgebreid) bedragen de legeskosten € 5.624,08
(prijspeil 2016). Deze leges komen boven op de bouwleges. De leges van dit
principeverzoek bedragen € 809,78. Deze leges worden te zijner tijd in mindering
gebracht op de leges, die verschuldigd is voorde omgevingsvergunning. De factuurvoor
uw principeverzoek ad. € 809,78 wordt u separaat toegezonden.

Tot slot
Wij gaan ervan uit u dat u tevreden bent met dit antwoord. Heeft u nog vragen? Neemt u

dan contact op met mevrouw M. Beeren. Ze is telefonisch bereikbaar onder nummer
(0495) 575 232 en per email via m.beeren@weert.nl.
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Met vriendelijke groet,
burge en wethouders,

M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris bu

Bijlage(n) : bijlage Omgevi unning



Biilaqe

Omgevingsvergunning (uitgebreid)
De te volgen procedure voor een omgevingsvergunning (uitgebreid) is geregeld in de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht. Alle bescheiden hiervoor dienen door en voor uw rekening te worden
aangeleverd.

Voor deze uitgebreide procedure bedragen de legeskosten € 5.624,08 (prijspeil 2016). U dient er
rekening mee te houden dat inclusief het vooroverleg met diverse instant¡es ongeveer 26 weken
proceduretijd nodig is.

Voor een omgevingsvergunning (uitgebreid) is een ru¡mtelijke onderbouw¡ng in de vorm van een

toelichting en een digitale verbeelding.

De in de toelichting te verwerken gegevens
1. Z¡e Besluit ruimtelijke ordening, artikel 3.1.6
2. Begrenzing van het gebied en de omschrijving van het project waarvoor vergunning wordt

aangevraagd.
3. Bestaande bestemmingsplan en geldende bestemming, en omschrijving van de afwijking.
4. Geldend rijksbeleid, provinciaal beleid en gemeentelijk beleid.
4. Resultaten relevante onderzoeken (bodemverontreiniging en draagkracht bodem,

geluidsonderzoek, flora- en fauna, archeologisch onderzoek, Vogel- en Habitatrichtlijn,
wateftoets, externe veiligheid, luchtkwaliteit).

5. Overige aspecten project: bijv. kabels, leidingen, privaatrecht.
6. Ruimtelijke onderbouwing project ¡n het bestemmingsplan:

o planologischeonderbouwing;
. afweging van alle belangen en beschrijving gevolgen project op de omgeving (verkeer,

parkeren, milieu, ruimtelijk, agrarisch, stedenbouwkundig, landschappelijk, archeologisch,
cu ltu u rh istorisch, ladder voor d u u rza me verstedel ijki n g ) ;

. mot¡vatie project;

. duurzaamheid;

. economische uitvoerbaarheid (o.a. planschaderisicoanalyse).

Al deze aspecten dienen aan de orde te komen in de toelichting, doch afhankelijk van de zwaarte van
het proJect is het niet noodzakelijk deze onderzoeken ook allemaal u¡t te voeren. U dient deze dan wel te
benoemen doch daarbij dient te worden aangegeven waarom deze in dit geval niet noodzakelijk zijn.

Bevoegdheid
Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het verlenen van de
omgevingsvergunn¡ng (uitgebreid). In een aantal gevallen is een verklaring van geen bedenkingen
nodig van de gemeenteraad.

Procedure
De procedure ziet er globaal als volgt uit:

1. de ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreid) ligt tezamen met alle relevante stukken in
het kader van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure 6 weken ter visie, waarbij door
eenieder zienswijzen naar voren kunnen worden gebracht;

2. na de ter inzage legging wordt er, mede naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen, binnen
12 weken door B en W een besluit genomen over de verlening van de omgevingsvergunn¡ng
(uitgebreid);

3. bekendmaking vaststell¡ng binnen 2 weken na vaststelling, dan wel bekendmaking binnen 6

weken na vaststelling indien:
a. GS of minister zienswijze hebben ingediend en deze niet volledig is overgenomen



b. wijz¡gingen bij het verlenen van de omgevingsvergunning (uitgebreid);
4. binnen de onder 3 genoemde termijn van 6 weken kunnen GS of de minister bepalen dat een

bepaald onderdeel van de vergunning geen onderdeel blijft uitmaken van dat plan (reactieve

aanwijzing);
5. besluit college van b&w ligt gedurende 6 weken ter inzage, dit ¡s tevens termijn voor het

instellen van beroep bij de Rechtbank Roermond;

Verder geldt ten aanzien van geluidszones het volgende:

1. Voor zover de u¡tvoering van de Wet geluidhinder zulks vereist, geeft de toelichting aan:

a. de ligging en de afmetingen van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en van
geluidsgevoelige terreinen, die gelegen zijn binnen de zone van een weg, spoorweg of industrieterrein
als bedoeld in de Wet geluidhinder;

b. de functie van de voornaamste wegen, alsmede het dwarsprof¡el dan wel het aantal rijstroken
daarvan dan wel de as van de weg waarmee gerekend is, bedoeld in artikel 74van de Wet
geluidhinder.


