õ
P
ro
>L

.?t
¡r>

vvEERT

GEMEENTE

B&W-voorstel:
BW-009188
Zaaknummer JOIN:

Afdeling

Ru¡mtelijk Beleid

Naam opsteller voorstel

Jans, Michel

Portefeuillehouder

A.F. (Frans) van Eersel

zl76/0t473s
Publicatie:
Openbaar

Onderwerp
Beleidsnota inzake 'Planologische afwijkingsmogelijkheden'volgens artikel 4 bijlage
het Besluit omgevingsrecht, 3e herziening.
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Voorstel

1.

Met de 3e herziening van de beleidsregels afwijking bestemmingsplan in te
stemmen.

Inleiding
Bij de 2e herziening van de beleidsregels is het mogelijk gemaakt om gemeentebreed
tijdelijke woningen voor een periode van maximaal 10 jaar toe te staan voor specifieke
doelgroepen zoals vergunninghouders, jongeren, starters, mensen met een beperking die
uitstromen uit de maatschappelijke opvang of uit een instituut, jeugdigen, kwetsbare
mensen en woonurgenten. Op het kazerneterrein is deze ontwikkeling echter ongewenst.

Beoogd effect/doel
Het schrappen van deze mogelijkheid op het kazerneterrein

Argumenten
l.Grote concentratie van dit type huishoudens niet gewenst op voormalig terrein KMS
Het kazerneterrein met een oppervlakte van circa 25 hectare biedt grootschalige
mogelijkheden voor tijdelijke woningen. Uit volkshuisvestelijk is dat geen gewenste
ontwikkeling. Volkshuisvestelijk streeft de gemeente naar een zoveel mogelijk gemengde
invulling van gebieden met verschillende typen huishoudens.
2.Uit ruimtelijk oogpunt is primair de binnenstad geschikt voor deze ontwikkeling.
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Ruimtelijk heeft het de voorkeur dat primair leegstaand in de binnenstad bestreden wordt
door van deze mogelijkheid voor woonurgenten gebruik te maken. Ook open plekken in
bestaande woonwijken lenen zich hiervoor. Een grootschalige ontwikkeling op het
kazerneterrein staat daaraan in de weg.

Kanttekeningen
Geen.

Financiële, personele en juridische gevolgen
De beleidsregels treden in werking na publicatie.
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M. Arts, Ruimtelijk beleid
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Bijlagen
Beleidsnota inzake'Planologische afwijkingsmogelijkheden'volgens artikel 4 bijlage
het Besluit omgevingsrecht, 3e herziening.
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Beleidsnota inzake'Planologische afwijkingsmogelijkheden'volgens artikel 4
bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, 3e herziening.
Op 22 november 2Ot4 is de Beleidsnota inzake 'Planologische afwijkingsmogelijkheden'
volgens artikel 4 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht door burgemeester en
wethouders vastgesteld. Op 16 juni 2015 is de 1e herziening van deze beleidsnota
vastgesteld en op 22 september 2015 de 2 e herziening.

Bij de 2e herziening van de beleidsregel zijn gemeentebreed mogelijkheden opgenomen
voor tijdelijke woningen voor specifieke doelgroepen. Het gaat dan onder andere om
vergunninghouders, jongeren, starters, mensen met een beperking die uitstromen uit de
maatschappelijke opvang of uit een instituut, jeugdigen, kwetsbare mensen en
woonurgenten. Hierbij hoort een huurprijs tot maximaal de aftoppingsgrens voor jongeren
< 23 jaar dan wel de aftoppingsgrens voor 1-2 persoonshuishoudens conform de
huurtoeslag.
Schrappen van de mogelijkheid voor tijdelijke woningen op terrein voormalige KMS
Het kazerneterrein met een oppervlakte van circa 25 hectare biedt grootschalige
mogelijkheden voor tijdelijke woningen. Uit volkshuísvestelijk en ruimtelijk oogpunt is dat
geen gewenste ontwikkeling. Volkshuisvestelijk streeft de gemeente naar een zoveel
mogelijk gemengde invulling van gebieden met verschillende typen huishoudens. Ruimtelijk
heeft het de voorkeur dat primair leegstaand in de binnenstad bestreden wordt door van
deze mogelijkheid voor woonurgenten gebruik te maken. Ook open plekken in bestaande
woonwijken lenen zich hiervoor. Een grootschalige ontwikkeling op het kazerneterrein
staat daaraan in de weg.
Daarom wordt met deze herziening de mogelijkheid hiervoor op het terrein van de
voormalige KMS geschrapt.

In verband hiermee wordt de tabel, bijlage A bij de geldende beleidsregel, voor wat betreft
onderdeel ll aangevuld met de in vet en cursief aangegeven regels zoals opgenomen in
de bijlage bij dit besluit.
Behoort bij besluit van burgemeester
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Bijlage A behorend bij onderdeel 9 en 11 van de beleidsnota inzake "Planologische afwijkingsmogelijkheden" volgens artikel 4
bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, 2e herziening.
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Beleidsregels voor afwijken van het bestemmingsplan, 3e herziening
Op 19 januari 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders de Beleidsnota
inzake'Planologische afwijkingsmogelijkheden bestemmingsplan volgens artikel 4 bijlage
II van het Besluit omgevingsrecht, 3e herziening'vastgesteld. Dit betreft een herziening
van de op 25 november2Ol4 vastgestelde beleidsnota, de op 16 juni 2015 vastgestelde
1e herziening van de beleidsnota en de op 22 september 2015 vastgestelde 2e herziening
Met ingang van vandaag treedt deze derde herziening van de beleidsregel in werking.
Toelichting
In de 2e herziening van de beleidsregels is gemeentebreed de mogelijkheid opgenomen
voor tijdelijke zelfstandige woningen voor specifieke doelgroepen. Het kazerneterrein met
een oppervlakte van circa 25 hectare biedt daardoor grootschalige mogelijkheden voor
tijdelijke woningen. Uit volkshuisvestelijk en ruimtelijk oogpunt is dat geen gewenste
ontwikkeling. Volkshuisvestelijk streeft de gemeente naar een zoveel mogelijk gemengde
invulling van gebieden met verschillende typen huishoudens. Ruimtelijk heeft het de
voorkeur dat pr¡mair leegstaand in de binnenstad bestreden wordt door van deze
mogelijkheid voor woonurgenten gebruik te maken. Ook open plekken in bestaande
woonwijken lenen zich hiervoor. Een grootschalige ontwikkeling op het kazerneterrein
staat daaraan in de weg.
Daarom wordt met deze herziening de mogelijkheid hiervoor op het terrein van de
voormalige KMS geschrapt.
De derde herziening van de beleidsregel ligt vanaf vandaag ter inzage bij de centrale balie
bij de ingang van het stadhuis, Wilhelminasingel 101. De nota met bijlagen is tevens
raadpleegbaar via de website van de gemeente via www.weert.nl en via
www. overheid. nllloka le-wet-en-regelgevi ng.
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