
GEMEENTE vyEERT

Beleidsnota inzake'Planologische afwijkingsmogelijkheden'
volgens artikel 4 bijlage If van het Besluit omgevingsrecht.

l.Samenvattinq
Aanleiding voor deze beleidsnota is dat artikel 4 en 5 van bijlage II van het Besluit
omgevingsrecht (Bor) zijn gewijzigd. Deze wijziging van het Bor is met ingang van 1

november 2074 in werking getreden. De onlangs op B juli 2014 geactualiseerde
beleidsregels dienen daarom opnieuw te worden herzien.

Voor de duidelijkheid wordt in deze nota eerst aangegeven wanneer toetsing aan deze
nota aan de orde is (paragraaf t.2). Samengevat dient eerst getoetst te worden of een
bouw- of gebruiksactiviteit geheel of gedeeltelijk vergunningvrij is en zo nee of het
bouwplan past binnen het bestemmingsplan of de binnenplanse mogelijkheden voor
afwijking. Indien geen van deze mogelijkheden zich voordoet dan dient te worden
onderzocht of met artikel 4 van bijlage II van het Bor kan worden afgeweken van het
bestemmingsplan. Het kader hiervoor is opgenomen in deze nota. Als ook die mogelijkheid
niet aanwezig is dan kan worden verzocht om een bestemmingsplanwijziging of om af te
wijken van het bestemmingsplan via een uitgebreide procedure waarbij ook een
ruimtelijke onderbouwing noodzakelijk is.

Het nieuwe artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht geeft verruimde
mogelijkheden om via een eenvoudige procedure permanent of tijdelijk in afwijking van
het bestemmingsplan een omgevingsvergunning te verlenen. Het betreft vooral een
verruiming van de mogelijkheid om het gebruik van gebouwen te wijzigen en om een
tijdelijk (maximaal 10 jaar) ander gebruik van gronden en bouwwerken toe te staan.
Aangezien deze mogelijkheden voor afwijking erg ruim zijn en het programma erg schaars
is het noodzakelijk om hiervoor duidelijke kaders aan te geven en de mogelijkheden
bewust te koppelen aan de juiste plekken. Deze staan in paragraaf 2.

Wanneer de conclusie getrokken kan worden dat aan alle algemene en specifieke
voorwaarden voor medewerking op grond van dit artikel wordt voldaan dan geldt tot slot
de voorwaarde dat de initiatiefnemer bereid dient te zijn met de gemeente een
planschadeverhaalsovereenkomst te sluiten waardoor eventuele planschade voor zijn
rekening komt. Zie paragraaf 3.
In de slotparagraaf 4 van deze nota wordt de wijze van toetsen ook schematisch
weergegeven.

1.1 Wat is het doel van deze beleidsnota?

Inleiding
Als een initiatiefnemer plannen heeft die niet binnen het bestemmingsplan (inclusief
binnenplanse afwijkingsmogelijkheden) vallen, kan die initiatiefnemer toestemming
vragen om te mogen 'afwijken'van het bestemmingsplan. Het geldende bestemmingsplan
is het planologisch regime waaraan nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en verzoeken in
beginsel worden getoetst. Afwijkingen van het bestemmingsplan dienen bij voorkeur
gemotiveerd te worden vanuit een daarvoor geformuleerd beleidskader. Dit om te
voorkomen dat ad hoc op bepaalde verzoeken wordt gereageerd.



Grondslag en doelstelling van dit beleid
De grondslag om op grond van artikel 4 van bijlage II van het Bor te mogen afwijken van
het bestemmingsplan ligt in artikel2.t2, eerste lid, onder a, onder 2" Wabo. Dit artikel
bicdt het college van burgemeester en wethouders de mogelijkheid om in bepaalde met
name in het Besluit genoemde gevallen af te wijken van het bestemmingsplan. Hiervoor
geldt met ingang van 1 november 2074 de reguliere Wabo procedure. Doel van de
beleidsregels is het hebben van een helder en consistent beleid voor welke gevallen en
onder welke voorwaarden afwijking mogelijk is.

1.2 Wanneer is toetsino nodio aan deze nota?

Om te bepalen wanneer een initiatief getoetst moet worden aan deze nota dienen eerst
twee voortoetsen te worden gedaan. Wordt hieraan voldaan dan kom je verder niet toe
aan een toets aan deze nota.

De volgende drie vragen moeten eerst met nee beantwoord worden alvorens toegekomen
kan worden aan de mogelijkheid om af te wijken op grond van artikel 4 van bijlage II van
het Bor.

1. Is de activiteit omgevingsvergunningvrij?

In artikel 2 van bijlage II van het Bor staan aangegeven de categorieën van gevallen
waarin voor bouwactiviteiten en planologische oebruiksactiviteiten geen
omgev¡ngsvergunn¡ng is vererst ook al ¡s er str¡jd met het besiemm¡ngspian,
beheersverordening, of exploitatieplan.
Let op: in artikel 4a (monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten), 5,6 en 7
van bijlage II van het Bor staan nog een aantal bijzondere bepalingen voor de toepassing
van artikel 2.

Zo nee

2. Is omgevingsvergunning voor het bouwen nodig en past de activiteit ook binnen
het bestemmingsplan?

In artikel 3 van bijlage II van het Bor staan de categorierän van gevallen aangegeven
waârln voor bouwactlvltelten geen omgevingsvergunning is vereist. Indien zij teverrs
passen binnen de bepalingen van het bestemmingsplan dan zijn zij geheel vergunningvrij
Let op: in artikel 4a (monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten),S en 6 van
bijlage II van het Bor staan nog een aantal bijzondere bepalingen bij de toepassing van
artikel 3.

Zo nee:

3. Is omgevingsvergunning nodig wegens strijd met het bestemmingsplan (inclusief
binnenplanse afwijkingsmogel ijkheden)?

Zo ja, dan komt artikel 4 in beeld:

In artikel 4 van bijlage II van het Bor staan aangegeven de categorieën van gevallen
waarin voor planologlsche gebrulksactlvltelten een omgevlngsvergunnlng als bedoeld in
artikel 2.!2, lid 1, onder a, onder 2o, van de wet kan worden verleend. Deze bouwwerken
en/of gebruiksactiviteiten zijn strijdig met het bestemmingsplan maar zijn onder bepaalde
voorwaarden mogelijk met een omgevingsvergunning.
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Let op: in artikel 5 van bijlage II van het Bor staat nog een aantal bijzondere bepalingen
bij de toepassing van artikel 4.Deze worden in paragraaf 2.1 genoemd. Artikel B bevat
overgangsrecht.

2. Beleidsreoels voor de toeoassino van artikel 4.

Artikel 4 van bijlage II van het Bor bestaat uit een lijst van bouwwerken en
gebruiksveranderingen die permanent (artikel 1 t/m 10 van de lijst) en die tijdelijk voor
een periode van maximaal 10 jaar kunnen worden toegestaan (artikel 11van de lijst).

Hieronder volgen de beleidsregels om af te wijken op grond van artikel 4 van bijlage II
van het Bor.
Om te mogen afwijken gelden algemene regels en specifieke regels per geval. Aan
beide dient te worden voldaan.

2.7 Beleidskaders voor afwiikino
Medewerking verlenen aan een afwijking van de bestemmingsplanregels is een
bevoegdheid en geen plicht. Bij afwijking van de bestemmingsplanregels moet deugdelijk
worden gemotiveerd waarom medewerking wordt verleend. Het beleid in deze nota
voorziet in criteria waarbinnen medewerking aan een afwijking van de
bestemmingsplanregels kan worden verleend. Daarbij is steeds gemotiveerd aangegeven
hoe tot deze criteria is gekomen en welke belangen daarbij zijn
afgewogen.

Algemene randvoorwaarden voor toepassing artikel 4 zoals bepaald in artikel 5 Bor:
. het aantal woningen moet gelijk blijven;

In artikel 5, eerste lid bijlage II van het Bor is algemeen bepaald dat bij de toepassing van
de artikelen 2,3 en 4 het aantal woningen gelijk moet blijven. Deze eis is niet van
toepassing op de gevallen bedoeld in artikel 4, onderdeel 1, voor zover het betreft een
gebouw ten behoeve van mantelzorg als bedoeld in artikel 1, vierde lid, van bijlage II van
het Boren ook niet bij onderdeel 9 (permanente gebruiksverandering) en onderdeel 11
(tijdelijke ander gebruik van gronden en bouwwerken dan in de onderdelen 1 tot en met
10, voor een termijn van ten hoogste 10 jaar).

. De onderdelen 9 en 11van artikel 4 zijn niet van toepassing op een activiteit als
bedoeld in onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage
(dit zijn activiteiten waarvoor, kort samengevat, de mogelijkheid bestaat dat een
milieueffectrapport dient te worden gemaakt).

Daarbij gelden telkens de volgende algemene afwegingscriteria.
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2. 7. 7 Al qeme ne afwea Í n a scriteri a
Bij alle verzoeken om afwijking vindt een afweging plaats op milieuaspecten, functionele
aspecten en ruimtelijke aspecten.

o Milieuaspecten
Milieuaspecten moeten bij de beslissing over het al dan niet verlenen van een afwijking
worden betrokken. Dit om te voorkomen dat er door de afwijking strijdigheid met de milieu
wet- en regelgeving ontstaat of dat uit milieu-oogpunt onaanvaardbare situaties ontstaan.
Toetsing aan de Wet Geluidhinder hoeft alleen plaats te vinden voor situaties waarbij langer
dan tien jaar wordt afgeweken van het bestemmingsplan.
In artikel 5 lid 6 bijlage II van het Bor is voor de toepassingsmogelijkheden van artikel 4,
onderdelen 9 en 11 een beperking opgenomen voor activiteiten waarvoor (kort samengevat)
de mogelijkheid bestaat dat een milieueffectrapport dient te worden gemaakt. Er is dan
sprake van een geval waarvoor mettoepassing van artikel 2.12, eerste lid, ondera, onder
30, van de Wabo een omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan kan
worden verleend. Dit betreft een uitgebreide procedure waarvoor een ruimtelijke
onderbouwing noodzakelijk is.

. Functionele aspecten

gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden. Dit is voornamelijk bedoeld om
excessen uit te sluiten.

veiligheid.
-t---4- ^----r^-^-L-:l ,.---v -tK Àt l!lrrlFtt rttFttl \rrIliltPrlrrF lP \.ril[ /rt:ll lll uË uE!lutr!r,r: a!¿!ll lrdt KFFttttsrtsrrrrrrrrr!r vLr(_rl

auto en fiets (zowel voor personeel als voor bezoekers) en in gelegenheid voor laden en
lossen, tenzij voldoende openbare plaatsen in de directe omgeving aanwezig zijn volgens
een beoordeling van het bevoegd gezag. Hiervoor wordt aansluiting gezocht bij de
normen van het CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water-
en Wegenbouw en de Verkeerstechniek).

. Ruimtelijke aspecten

beeldbepalende panden. Dit zal in de praktijk grotendeels door de Monumenten
Welstandscommissic wordcn bcoordccld.

2. 1.2 Soecifieke afweqinqscriteria
Als voldaan wordt aan de algemene afwegingscriteria gelden per geval de volgende
specifieke afweg ingscriteria.

Hierna worden per onderdeel (in vet weergegeven) van artikel 4 van Bijlage II van het
Bor de volgende beleidsregels vastgesteld om te mogen afwijken van het
bestemmingsplan of de beheersverordening.
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Artikel4

1. Voor verlening van een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld
in artikel 2.1, eerste lid, onder c waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste
lid, onder a, onder 20, van de wet van het bestemmingsplan of de
beheersverordening wordt afgeweken, komen in aanmerking:
1. een bijbehorend bouwwerk of uitbreiding daarvan:
a, binnen de bebouwde kom,

Beleidsregel voor bijbehorende bouwwerken bij woningen
Afwijking mogelijk, indien :

1. Sprake is van gestapelde woningen
2. De oppervlakte niet meer bedraagt dan 150 m2

Toelichting
De recent herziene bestemmingsplannen en het paraplubestemmingsplan "Bijgebouwen
en bouwwerken geen gebouwen zijnde, evenementen en algemene gebruiksbepaling"
bieden ruime mogelijkheden voor bijbehorende bouwwerken bij woningen. Er is daarom
geen reden meer gebruik te maken van deze afwijkingsmogelijkheid bij grondgebonden
woningen. Die behoefte is er wel bij gestapelde woningen, bijvoorbeeld om te kunnen
inspelen op de behoefte aan een overdekte opstelplaats voor scootmobielen of soortgelijke
voertuigen of andere gebouwtjes die ten dienste staan van het appartementencomplex en
die niet passen binnen het bouwvlak.

De begrenzing van de bebouwde kom is aangegeven op bijlage A bij deze beleidsregels.

Beleidsregel voor'bijbehorende bouwwerken'bij andere gebouwen dan woningen.

Afwijking mogelijk, indien het bouwen niet tot gevolg heeft dat het aansluitend terrein
voor meer dan 50o/o wordt bebouwd danwel dat de oppervlakte die op grond van het
bestemmingsplan of de beheersverordening voor bebouwing in aanmerking komt voor
meer dan 50o/o wordt overschreden.

Toelichting
Deze voorwaarde wordt gesteld in het belang van het behoud van de openheid van achter-
of binnenterreinen.

b. mits voor zover gelegen buiten de bebouwde kom wordt voldaan aan de
volgende eisen:

10. niet hoger dan 5 m, tenzij sprake is van een kas of bedrijfsgebouw van
lichte constructie ten dienste van een agrarisch bedrijf,
20. de oppervlakte niet meer dan 15O m2;

Beleidsregel
Afwijken mogelijk, indien :

1. niet of niet volledig kan worden voldaan aan de sloopverplichting zoals opgenomen
in artikel 4.4.6,7.4.3 en 27.4.1van het bestemmingsplan Buitengebied 2011 of
aan de eis dat het perceel minimaal 2.500 m2 groot dient te zijn, ten behoeve van
de inhoud van de (bedrijfs)woning dan wel de uitbreiding van de oppervlakte van
bijgebouwen conform artikel 27.4.2 van het bestemmingsplan Buitengebied 2}tt;

2. en wanneer niet of niet volledig aan de sloopverplichting kan worden voldaan als
tegenprestatie compensatie plaatsvindt in de vorm van de aanleg van groen.
Compensatie dient plaats te vinden in de op de Kwaliteitskaart aangegeven 'te
behouden'gebieden, voor zover niet gelegen in het door de provincie Limburg in
het POL2014 (vastgesteld op 12.12.2074 en laatstelijk gewijzigd op t5.72.2077)
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aangegeven 'gouden'en 'zilveren' natuur. Het betreft feitelijk gebieden die in het
POL2014 als'bronzen'natuur zijn aangemerkt. Dit groen dient een waarde te
vertegenwoordigen van € 100,- per m2 extra oppervlakte, waar geen sloop
tegenover staat, waarbij voor de aanleg van groen een kostenpost van € 6,50 per
m2 wordt gehanteerd. Voor zover het groen niet door de aanvrager wordt
aangelegd dient dit bedrag per m2 gestort te wordcn in hct Kwalitcitsfonds
Buitengebied van de gemeente Weert;

3. door de bouw van deze extra bebouwing geen onevenredige aantasting van de
aangrenzende functies en waarden plaatsvindt;

4. ruimtelijk een betere situatie ontstaat.

Toelichting
In het paraplubestemmingsplan "Bijgebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde,
evenementen en algemene gebruiksbepaling, eerste partiële herziening" was reeds de
mogelijkheid opgenomen om oncler voorwaarrJen rechtstreeks 150 m2 aan bijgebouwen
(bijbehorende bouwwerken) toe te staan. Die regeling is overgenomen in het
bestemmingsplan Buitengebied 2011dat in 2013 in werking is getreden. In dit
bestemmingsplan is in artikel 27.4.2 tevens een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid
opgenomen die het mogelijk maakt bij sloop van overtollige bebouwing25o/o terug te
bouwen tot een maximum van 300 m2. Dit geldt voor percelen die minimaal 2.500 m2
groot zijn.
Daarom wordt niet gekozen voor een algemeen gebruik van deze afwijkingsmogelijkheid.
Een uitzondering wordt gemaakt voor het geval van de afwijkingsmogelijkheid van artikel
27.4.2 van het bestemmingsplan Buitengebied 2011 geen gebruik kan worden gemaakt
omdat niet of onvoldoende kan worden voldaan aan de daarin opgenomen
sioopverplichting. Tevens woi-dt daarbij niet de eis gesteld dat het moet gaan om percelen
van 2.500 mz of groter. In dat geval dient als tegenprestatie compensatie plaats te vinden
in de vorm van de aanleg van groen. Dit groen dient een waarde te vertegenwoordigen
van € 100,- per m2 extra oppervlakte, waar geen sloop tegenover staat, waarbij voor de
aanleg van groen een kostenpost van € 6,50 per m2 wordt gehanteerd. Voor zover het
groen niet door de aanvrager wordt aangelegd dienen deze bedragen per m2 gestort te
worden in het Kwaliteitsfonds Buitengebied. De gemeente draagt dan zorg voor de aanleg
van groen in het buitengebied.

2. een gebouw ten behoeve van een infrastructurele of openbare voorziening als
bedoeld in artikel 2, onderdeel 18, onder a, dat niet voldoet aan de in dat
subonderdeel genoemd eisen, mits wordt voldaan aan de volgende elsen:
a. niet hoger dan 5 m, en
b. de oppervlakte niet meer dan 5O m2;

Beleidsregel
Afwijken mogelijk.

Toelichting
In de bestemmingsplannen is hiervoor al een afwijkingsbevoegdheid opgenomen echter
deze is niet in elk plan hetzelfde. Er zijn verschillen in de toegestane hoogte en inhoud. In
de oudste plannen wordt in het geheel geen maximale hoogtemaat of inhoud genoemd, in
andere is het maximum 3 meter en de inhoud 30 ms of 50 ma, terwijl soms de goothoogte
wordt vermeld in plaats van de bouwhoogte.

Met deze atwijkingsmogell¡kherd kan maxlmaal 25ü m¡ worden toegestaan. De verdere
afweging vindt plaats aan de hand van de algemene afwegingscriteria.
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3. een bouwwerk, geen gebouw zijnde of een gedeelte van een dergelijk
bouwwerk, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:
a. niet hoger dan 1O m, en
b. de oppervlakte niet meer dan 5O mz'

Beleidsregel
Afwijken mogelijk, indien het betreft bouwwerken geen gebouwen zijnde bij andere
gebouwen dan woningen.

Bij woningen kan worden afgeweken ten behoeve van een dakterras op een plat dak,
mits:

a. de hoogte van de vloerafscheiding/balustrade niet meer dan 1,20 m bedraagt,
gemeten vanaf de bovenkant van het plat dak;

b. geen bouwwerken, anders dan a. bedoeld, op het dakterras worden opgericht;
c. het stedenbouwkundige beeld ter plaatse niet wordt verstoord;
d. geen onevenredige nadelige gevolgen voor het woonmilieu ontstaan of kunnen

ontstaan;
e. waarden en belangen van derden niet onevenredig worden geschaad of kunnen

worden geschaad.

Bij woningen kan worden afgeweken ten behoeve van een bouwwerk geen gebouw zijnde
op een plat dak, mits:

a, het stedenbouwkundige beeld ter plaatse niet wordt verstoord;
b. geen onevenredige nadelige gevolgen voor het woonmilieu ontstaan of kunnen

ontstaan;
c. waarden en belangen van derden niet onevenredig worden geschaad of kunnen

worden geschaad.

Bij woningen kan worden afgeweken ten behoeve van geheel of gedeeltelijk dichte
erfafscheidingen in de erfgrens op zijerven bij woningen, mits:

a. De hoogte maximaal 2 meter is;
b. De voor de verkeersveiligheid benodigde uitzichthoek van 45o ten opzichte van de

voorgevel van het hoofdgebouw in acht genomen wordt.

Toelichting
De recent herziene bestemmingsplannen en het paraplubestemmingsplan "Bijgebouwen
en bouwwerken geen gebouwen zijnde, evenementen en algemene gebruiksbepaling"
bieden ruime bebouwingsmogelijkheden voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde bij
woningen. Er is daarom geen reden meer gebruik te maken van deze
afwijkingsmogelijkheid bij woningen. De mogelijkheid geldt daarom alleen bij andere
gebouwen dan woningen.

Expliciet voor woningen wordt een uitzondering gemaakt voor een dakterras op een plat
dak en de realisatie van een balustrade alsmede voor geheel of gedeeltelijk dichte
erfafscheidingen in de erfgrens op zijerven bij woningen.

4. een dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen buitenruimte aan of
op een gebouw, een dakkapel, dakopbouw of gelijksoortige uitbreiding van een
gebouw, de uitbreiding van een bouwwerk met een bouwdeel van
ondergeschikte aard dan wel voorzieningen gericht op het isoleren van een
gebouw;

Beleidsregel
Afwijken mogelijk, indien de stedenbouwkundige kwaliteit en het profiel van de
hoofdbouwmassa niet onevenredig worden aangetast.
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2

Toelichting
De mogelijkheden om op grond van artikel 2 en 3 van het Bor een dakkapel
vergunningvrij te bouwen in respectievelijk de achterdakvlak of het voordakvlak zijn al
heel erg ruim. Wanneer men in afwijking van die mogelijkheden gebruik wil maken van de
mogelijkheid van artikel 4 zal het daarom meestal gaan om tamelijk bijzondere gevallen,
die op voorhand niet voorzienbaar zijn. Daarom wordt hierbij als voorwaarde gesteld dat
de stedenbouwkundige kwaliteit en het profiel van de hoofdbouwmassa niet onevenredig
mogen worden aangetast.

5. een antenne-installatie, mits niet hoger dan 40 m;

Beleidsregel
Afwijking mogelijk, indien aan de navolgende uitgangspunten wordt voldaan

Niet vrijstaande antennes:
¡ zijn toelaatbaar op gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, hoger dan

15 m;
. de antennemast mag niet hoger zijn dan 5 m vanaf bovenkant gebouw of

bouwwerk, geen gebouw zijnde,

Vrijstaande antennes:
o zijn alleen toelaatbaar indien geen gebouw of bouwwerken, geen gebouw zijnde,

aanwezig of beschikbaar is om een niet-vrijstaande antenne-installatie te kunnen
bouwen.

. mogen niet hoger zijn dan 40 m;

. moeten zoveel mogelijl( aanslu¡ten b¡j in de zone aanwez¡ge hoge elementen;

. rekening moet worden gehouden met de aanwezige stedenbouwkundige,
landschappelijke en cultuurhistorische waarde;

¡ zijn niet toegestaan waar sitesharing (gemeenschappelijk gebruik van antennes)
mogelijk is; door de verzoekende partij dient een onderbouwing geleverd te
worden over de noodzakelijkheid van een benodigde locatie voorzien van een
externe beoordeling (RDR Groningen, TNO of ander adviesbureau).

Toelichting
De oprichting van dit soort antenne-installaties is volgens de meeste thans vigerende
bestemmingsplannen al mogelijk op grond van een binnenplanse afwijking. De regeling is
dus toepasbaar voor zover het vigerende bestemmingsplan hier nog niet in voorziet.

6. een installatie bij een glastuinbouwbedrijf voor warmtekrachtkoppeling als
bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder w' van de Elektriciteitswet 1998;

Beleidsregel
Afwijken mogelijk, indien de installatie geplaatst wordt op een in een bestemmingsplan
opgenomen agrarisch bouwblok.

Toelichting
Met deze beleidsregel wordt een concentratie van bebouwing beoogd

7. een installatie bij een agrarisch bedrijf waarm€e duurzame energie wordt
geproduceerd door het bewerken van u¡twerpselen van dleren tot lüachtens
artikel 5, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet aangewezen
eindproducten van een krachtens dat artikellid omschreven bewerkingsprocedé
dat ziet op het vergisten van ten minste 5O gewichtsprocenten uitwerpselen van
dieren met in de omschrijving van dat procedé genoemde nevenbestanddelen;
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Beleidsregel
Afwijken mogelijk, indien de installatie geplaatst wordt op een in een bestemmingsplan
opgenomen agrarisch bouwblok en het uitsluitend betreft de verwerking van mest van het
eigen bedrijf en maximaal 10% mest van andere agrarische bedrijven.

Toelichting
Alleen de mest van eigen bedrijf en maximaal 1070 mest van andere agrarische bedrijven
mag worden verwerkt om te voorkomen dat het aantal verkeersbewegingen van en naar
het bedrijf toeneemt.

8. het gebruiken van gronden voor niet ingrijpende herinrichting van openbaar
gebied

Beleidsregel
Afwijken mogelijk

Toelichting
Het gaat om het gebruiken van gronden voor een niet-ingrijpende herinrichting van
openbaar gebied. Het kan bijvoorbeeld gaan om het toevoegen van een aantal
parkeerplaatsen in een groenstrook, het verleggen van trottoirs of het aanbrengen van
groenvoorzieningen. Een herinrichting van openbaar gebied vindt vaak ook plaats in
samenhang met het bouwen van een vergunningvrij bouwwerk, zoals vuilcontainers,
sport- of speeltoestellen en straatmeubilair. Bij het beantwoorden van de vraag of er al
dan niet sprake is van een ingrijpende herinrichting van openbaar gebied, zullen onder
andere moeten worden betrokken de te verwachten gevolgen van de herinrichting voor
omwonenden en gebruikers van het desbetreffende gebied.

9. het gebruiken van bouwwerken, eventueel in samenhang met inpandige
bouwactiviteiten die de bebouwde oppervlakte of het bouwvolume niet
vergroten, en van bij die bouwwerken aansluitend terrein, mits voor zover
gelegen buiten de bebouwde kom, het uitsluitend betreft een logiesfunctie voor
werknemers of de opvang van asielzoekers of andere categorieën
vreemdelingen;

Beleidsregel
Afwijken mogelijk volgens bijlage A bij deze beleidsregels

Toelichting
Bij de bepaling van de afwijkingsmogelijkheden is rekening gehouden met de reeds
bestaande mogelijkheden voor functieverandering volgens de vigerende
bestemmingsplannen en met de .beleidsuitspraken die zijn gedaan in het kader van de
Structuurvisie Weert 2025. Tevens wordt rekening gehouden met provinciaal beleid zoals
het PO12014.

Zo geeft het bestemmingsplan Binnenstad 2009 door de bestemmingen Centrum en
Gemengd al ruime mogelijkheden. Dit sluit aan op de ambitie om het centrum als
kloppend hart te versterken waarbij het centrum baat heeft bij een multifunctioneel
karakter. Ter versterking van een goed verblijfsklimaat is het van belang dat, buiten de
bestaande mogelijkheden voor horeca buiten het centrum, alleen binnen de singels en in
de Stationsstraat nieuwe horecavoorzieningen gevestigd mogen worden en dat op de
Oelemarkt horeca 1 ook toelaatbaar is op plaatsen waar dat nu nog uitgesloten is. Verder
wordt om dezelfde reden in Stramproy horeca t en 2 binnen de bestemming Centrum
voor zover gelegen aan het Kerkplein toelaatbaar geacht. Verder is horeca van categorie 2
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toelaatbaar in monumentale bebouwing. Deze gebruiksvorm vormt een belangrijke
mogelijkheid voor behoud van monLtmenten.

De Structuurvisie geeft mogelijkheden om in afwijking van het bestemmlngsplan op
bedrijventerreinen gelegen binnen de ringbaan van Weert, met uitzondering van Centrum-
Noord, leisure, sport en maatschappelijke functies toe te staan. Daarmcc wordt horeca
ondergeschikt aan de bestemming eveneens mogelijk.
De Structuurvisie en Visie op het stadhart geven mogelijkheden om in afwijking van het
bestemmingsplan in de bestemmingen Centrum en Gemengd in de binnenstad en in
Weert-West cultuur/ontspanning/dag- en verblijfsrecreatie toe te laten. Daarmee wordt
horeca ondergeschikt aan de bestemming eveneens mogelijk.
Ook vormt het woonbeleid en het beleid ten aanzien van detailhandel en kantoren in de
Structuurvisie een kader voor mogelijke functieverandering.
Deze functies hebben allen gemeen dat ze in te ruime mate aanwezig zijn in Weert of dat
er in wordt voorzien. Ter verduidelijking:

. Woningen: Als gevolg van de huishoudensgroei zijn er nog tot 2027 woninqen
nodig. De verwachting is dat de groei hoofdzakelijk in het stedelijk gebied
plaatsvindt. Weert heeft een te grote planvoorraad. Opgave is om het aantal
woningbouwplannen terug te brengen. Nieuwe plannen zijn alleen mogelijk als
de planvoorraad niet groeit, dus 1 erbij 1 eraf.

. Detailhandel: De leegstand in de detailhandel is zorgwekkend en de verwachting
is dat het aantal winkels de komende jaren nog zal afnemen. Meer concentreren
is het uitgangspunt in de kansrijke winkelgebieden waarbij het streven is het
aantal vierkante meters buiten het centrum terug te brengen. Er ligt wel een
grote kwalitatieve opgave. Er is blijvende vernieuwing en innovatie nodig.

)^, )-.,t- r- J- t-----:it-- --L:^l^-. þ.df lr_ulell. utr Kcillr_u!g!!!t!é!F_r- >LctdL uiluEt r_r!L!x.. r.!! r_tE AoilJtuÂc 9çr.rrer¡crr
(centrum en Centrum-Noord) mag het aantal vierkante meters kantoor nog

toenemen maar daarbuiten is het streven dit aantal meters terug te brengen.
. Bedrijven milieucategorie L en 2: het betreft lichte bedrijvigheid die over het

algemeen weinig hinder oplevert en daarom passend is in een woonomgeving.
Deze functie wordt mogelijk in het stedelijk gebied met uitzondering van de
bedrijventerreinen.

Vanuit bovenstaand perspectief is een kleurveranderingstrits van toepassing waarbij een

afwaartse beweging wordt gestimuleerd vanuit de functies die in te hoge mate
(planologisch) aanwezig zijn. Vanuit deze trits is het algehele principe dat, de reeds
bestaande functieveranderingen in acht genomen, een functieverandering van
detailhandel naar vervolgens kantoren en dienstverlening naar maatschappelijke functies
en sport/cultuur/ontspanning wordt toegejuicht. Voor wonen geldt altijd de voorwaarde 1

erbij 1 eraf waarbij de uitbreiding van de (boven)woning naar de begane grond ten koste
van een commerciële functie op grond van het bestemmingsplan al rechtstreeks is

toegestaan. Het gebruik van bestaande woningen is onder voorwaarden mogelijk ten
behoeve van kamerbewoning of intramurale zorg. Horeca is niet opgenomen in deze trits
omdat de mogelijkheden gekoppeld zijn aan een specifiek gebied.

Bovenstaande afwegingen vormen het kader voor de in bijlage A genoemde
mogelijkheden voor functieverandering. Omdat mogelijkheden vaak ook gekoppeld zijn
aan specifieke gebieden, is dit ook weergegeven op kaartbeeld. Op de kaart die bij deze
tabel hoort is indicatief aangegeven wat waar mag volgens de omschrijving in de tabel. Bij
verschillen tussen tabel en kaart gaat de omschrijving van het gebied in de tabel vóór.
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1O. het gebruiken van een recreatiewoning voor bewoning, mits wordt voldaan
aan de volgende eisen:
a. de recreatiewoning voldoet aan de bij of krachtens de Woningwet aan een
bestaande woning gestelde eisen;
b. de bewoning niet in strijd is met de bij of krachtens de Wet milieubeheer, de
Wet geluidhinder, de Wet ammoniak en veehouderij en de Wet geurhinder en
veehouderij gestelde regels of de Reconstructiewet concentratiegebieden,
c. de bewoner op 31 oktober 2OO3 de recreatiewoning als woning in gebruik had
en deze sedertdien onafgebroken bewoont, en
d. de bewoner op 31 oktober 2OO3 meerderjarig was.

Beleidsregel:
Onverlet de bepalingen in het Besluit omgevingsrecht en de Regeling omgevingsrecht over
het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning en onverlet het gestelde in
artikel 5.18, vierde lid van het Besluit omgevingsrecht over de persoonsgebondenheid van
de omgevingvergunning wordt medewerking verleend aan een aanvraag voor het
gebruiken van een recreatiewoning voor bewoning indien voldaan wordt aan de
hiernavolgende voorwaarden :

Met betrekking tot de bewoning van de recreatiewoning is vóór 1 januari 2010 geen
besluit genomen:
1. tot oplegging van een last onder dwangsom;
2. tot oplegging van een last onder bestuursdwang, of
3. inhoudende dat terzake van de bewoning van de recreatiewoning wordt afgezien

van handhaving.

a

a De bewoner toont zijn bewoning aan met bewijsmiddelen die in tenminste twee van de
hiernavolgende onderdelen a tot en met g zijn genoemd:
a. een bewijs van inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie op het adres

van de recreatiewoning;
b. bescheiden waaruit blijkt dat de recreatiewoning in de aangifte inkomstenbelasting

is opgegeven als eigen woning en door de Belastingdienst als zodanig is
aangemerkt;

c. een polis voor een ziektekostenverzekering waarbij als adres van de bewoner het
adres van de recreatiewoning is vermeld, gevoegd bij een inschrijving van die
bewoner bij een huisartsenpraktijk in de gemeente waarin de recreatiewoning is
gelegen of een aangrenzende gemeente;

d. bescheiden waaruit blijkt dat sprake is van een door burgemeester en wethouders
genomen besluit met betrekking tot bekostiging van leerlingenvervoer vanaf het
adres van de recreatiewoning;

e. door de werkgever van de bewoner aan die bewoner verstrekte jaaropgaven
waaruit blijkt dat sprake is van een inkomen van die bewoner op het adres van de
recreatiewoning;

f. bescheiden van een uitkeringsinstantie of pensioenfonds waaruit blijkt dat sprake
is van een uitkering of pensioen van die bewoner op het adres van de
recreatiewoning; of

S. bescheiden waaruit blijkt dat sprake is van een door die bewoner genoten
huursubsidie, respectievelijk huurtoeslag op het adres van de recreatiewoning.

Toelichting
De Tweede kamer wilde een wet vaststellen om aan betrokkenen duidelijkheid te geven
wat de regels en voorwaarden zijn voor het (on)rechtmatig bewonen van
recreatiewoni ngen. Dit wetsvoo rstel is i n getrokken.

De VNG was van mening dat gemeenten dit beleid moeten maken. De VNG heeft
vervolgens voorbeeld beleidsregels opgesteld die aansluiten op de voorwaarden zoals die
beschreven waren in het wetsvoorstel. De gemeente neemt deze beleidsregels over.
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11. Ander gebruik van gronden of bouwwerken dan bedoeld in de onderdelen 1

tot en met 1O, voor een termijn van ten hoogste tien jaar.

Beleidsrcgel:
Afwijken mogelijk volgens bijlage A, laatste twee kolommen, bij deze beleidsregels.

Toelichting:
Het toestaan van tijdelijke bestemmingen is een goede manier om verloedering en
teruggang in leefbaarheid tegen te gaan en plekken/of gebouwen op een positieve manier
in beeld te houden en de kans op een definitieve bestemming te vergroten. Je koopt
hiermee tijd. Ook helpt het om sloop en nieuwbouw van gebouwen mogelijk te maken op
andere plekken.

Het tijclelijk herhestemmen van braakliggende terreinen en gebouwen is reeds als opgave
genoemd in de Structuurvisie voortkomend uit o.a. demografische en economische
ontwikkelingen (woningbouwplannen die in tijd vooruit worden geschoven, plekken die als
gevolg van clustering en sluiting van voorzieningen een nieuwe bestemming moeten
krijgen, leegstaande kantoorgebouwen etc.). In algemene zin wordt een positieve
grondhouding aangehouden ten aanzien van tijdelijk gebruik. In het stedelijk gebied ligt
het meer voor de hand om tijdelijk ander gebruik van gronden of bouwwerken toe te
staan. Veel functies zijn namelijk gebaat bij concentratie en een stedelijke omgeving.
Binnen het stedelijk gebied zijn voldoende mogelijkheden voor tijdelijk gebruik daarom
ontzien we het buitengebied daarbij. Het huidig beleid voor het buitengebied gaat uit van
het tegengaan van verdere verstening.

Met tijdelijke winkels en kantoren dient terughoudend omgegaan te worden doorclat cleze

functies (planologisch) in overmaat aanwezig zijn. Deze functies kunnen immers ten koste
gaan van bestaande functies en leegstand op ongewenste plekken veroorzaken. Ook ten
aanzien van tijdelijke woonvormen gelden enkele voorwaarden die gebaseerd zijn op het
woonbeleid, opgenomen in de Structuurvisie. Weert heeft de opgave om het totaal aantal
woningbouwplannen terug te brengen. Tijdelijke woonvormen zijn wenselijk mits het
totaal aantal woningen niet toeneemt of bij sloop/nieuwbouw of bij de bouw van een
nieuwe woning, bijvoorbeeld op een bouwkavel. Het tijdelijk gebruik van bestaande
woningen is onder voorwaarden mogelijk ten behoeve van kamerbewoning of intramurale
zorg.

Evenementen zijn in de huidige bestemmlngsplannen, blnnen de bestemming verkeer ett
verblijf (waar straten, pleinen en vaak parken toe behoren), rechtstreeks mogelijk. De
meeste evenementen zullen ook op deze plekken plaatsvinden. Daarnaast heeft de
gemeente Weert een tweetal plekken in het stedelijk gebied rechtstreeks bestemd als
evenemententerrein. Voor het houden van evenementen is altijd een
evenementenvergunning noodzakelijk dat zijn basis kent in het APV van de gemeente
Weert. Hier staan al strikte voorwaarden ten aanzien van bv. geluid en openbare orde en
veiligheid. Basis om gebruik te maken van de mogelijkheid in artikel 4, bijlage II BOR, is
gelegen in het feit dat evenementen ruimtelijk relevant zijn en dus altijd meerdaags (van
enige importantie) zijn. Daarnaast definiëren we evenementen als incidenteel omdat het
anders om een definitieve bestemming gaat die als zodanig ook geregeld moet worden.

Bovenstaande afwegingen vormen het kader voor de in bijlage A, laatste 2 kolommen,
gcnocmde mogelijkheden voor functieverandering. Omdat mogelijkheden vaak ook
gekoppeld zi1n aan speofreke gebieden, is dit ook weergegeven op kaartbeeld' Op de
kaart die bij deze tabel hoort is indicatief aangegeven wat waar mag volgens de
omschrijving in de tabel. Bij verschillen tussen tabel en kaart gaat de omschrijving van het
gebied in de tabel vóór.
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Naast de voorwaarden voor functietransformatie die in de tabel genoemd worden en de
algemene afwegingscriteria geldt voor het tijdelijk toestaan alleen nog de eis dat het
feitelijk mogelijk en aannemelijk moet zijn dat de activiteit zonder onomkeerbare gevolgen
kan worden beëindigd.

Verder merken wij op dat wanneer de vergunning vervalt van rechtswege ook de
rechtstitel voor het kunnen verrichten van de planologisch strijdige activiteit vervalt. Voor
het met de vervallen omgevingsvergunning gerealiseerde gebruik in strijd met het
bestemmingsplan betekent dit vanzelf dat dit strijdige gebruik beëindigd moet zijn. Indien
het gebruik een met het bestemmingsplan strijdig gebouwd en in stand gelaten bouwwerk
betreft, betekent dit dat het bouwwerk moet zijn verwijderd of in proporties moet zijn
teruggebracht zodat de met het bestemmingsplan strijdige situatie wordt opgeheven.
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INHERENTE AFWIJKINGSMOGELIJKH EID

Het college van burgemeester en wethouders handelt overeenkomstig de beleidsregels
van deze notitie, tenzij dit voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die
wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met deze
beleidsregels te dienen doelen.

Deze afwijkingsmogelijkheid is neergelegd in artikel 4:84 van de Algemene Wet
Bestuursrecht en kan slechts onder bijzondere omstandigheden worden toegepast.
In normale gevallen dient niet van een beleidsregel te worden afgeweken. Immers een
structurele afwijking in normale, door de beleidsregel voorziene, gevallen betekent
materieel een wijziging van de beleidsregel. Die behoort uit een oogpunt van
rechtszekerheid niet via een afwijking maar via een overeenkomstig artikel 3:42
Algemene Wet Bestuursrecht bekend te maken wijziging van de beleidsregel te
geschieden.
In bijzondere gevallen kan een afwijking van een beleidsregel noodzakelijk zijn. Indien het
handelen overeenkomstig de beleidsregel in een bijzonder geval zou leiden tot nadelige of
voordelige gevolgen voor een of meer belanghebbenden die onevenredig zouden zijn in
verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen, is een afwijken geoorloofd en
geboden. Afwijken is mogelijk en geboden indien de strikte naleving van de beleidsregel,
gelet op de strekking van de beleidsregel en de onderliggende wettelijke regeling, in het
concrete geval niet nodig is en bovendien een onevenredig nadeel voor de
belanghebbenden zou opleveren,

3. Planschadeverhaalovereenkomst voorwaa rde voor afwiikino
Een omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemm¡ngsplan, waarvan nler sprake
is, vormt een grondslag voor planschade als bedoeld in artikel 6.1van de Wet ruimtelijke
ordening. Omdat voor de gemeente op voorhand niet voorzienbaar is of er sprake kan zijn
van planschade die door de gemeente moet worden vergoed, is dit voor ons een reden om
een aanvraag tot afwijken van een bestemmingsplan af te wijzen. Artikel 6.4a van de Wet
ruimtelijke ordening voorziet echter in de mogelijkheid planschade door middel van een
overeenkomst met de aanvrager te verhalen op de aanvrager. Indien aanvrager bereid is

om een dergelijke overeenkomst te sluiten uiterlijk één week voor afloop van de
beslistermijn voor deze omgevingsvergunning van 8 weken kan dit aanleiding geven om
toch medewerking te verlenen aan de aanvraag.
Er kunnen zich situaties voordoen waarbij op voorhand vaststaat dat er geen sprake kan
zijn van planschade. In die gevallen kan het college afzien van het sluiten van een
pla nschadeverhaa lsovereen komst.

4. Toetsinqsschema verounnino voor bouw- en oebruiksactiviteiten
Tot slot wordt hierna een toetsingsschema opgenomen waarmee kan worden getoetst of
een activiteit die afwijkt van het bestemmingsplan vergund kan worden met toepassing
van artikel 4 van bijlage II van het Bor en met inachtneming van de specifieke en
algemene afwegingscriteria zoals die in deze nota zijn opgenomen.

Toetsingsschema bouw- en gebruiksactiviteiten

Vergunningvrij
volgens artikel 2 Bor

Geen
onrgevingsvergunning
nodig

nee
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Vergunningvrij
volgens artikel 3 Bor

Plan te realiseren binnen
bestemmingsplan of met
binnenplanse
afwijkingsmogelijkheid?

Plan te realiseren met
buitenplanse
afwijki n gsmogel ijkheid
uit artikel 4 bijlage II
Bor?

Voldoet het aan de
voorwaarden uit artikel 4
en 5 bijlage II Bor

Voldoet plan aan
Specifieke beleidsregel?

Voldoet plan aan de
algemene
afwegingscriteria

Geen
omgevingsvergunning
nodig

Omgevingsvergunning
verlenen

Geen mogelijkheid:
Wellicht zijn er andere
(afwijki ngs) mogel ij k-
heden

Geen mogelijkheid:
Wellicht zijn er andere
(afwijki ngs) mogel ij k-
heden

Geen mogelijkheid;
Wellicht zijn er andere
(afwij ki ngs) mogel ij k-
heden

Geen mogelijkheid:
Wellicht zijn er andere
(afwijki n9s) mogel ijk-
heden

nee

nee

nee

nee

nee

nee
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nee

Is aanvrager bereid
planschadeverhaals-
overeenkomst aan
te gaan

G. Brinkman
secretaris

Geen mogelijkheid,
tenzij planschade op
voorhand uitgesloten

Omgevingsvergunning
verlenen

Met de vaststelling van de Beleidsnota inzake'Planologische afwijkingsmogelijkheden'
volgens artikel 4 bijlage II van het Beslult omgevingsrecht'op 1 mei 2018 worden
ingetrokken:

1. 'Planologische afwijkingsmogelijkheden'volgens artikel 4 bijlage II van het Besluit
omgevingsrecht' ci.cl. 24 riovenlber 2014.

2. Beleidsregels voor afwijken van het bestemmingsplan, 1e herzieninS d.d. 16 juni
2015.

3. Beleidsnota inzake'Planologische afwijkingsmogelijkheden'volgens artikel 4
bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, 2e herziening d.d.22 september 2015.

4. Beleidsnota inzake'Planologische afwijkingsmogelijkheden'volgens artikel 4
bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, 3e herziening d.d. 19 januari 2076.

5. Beleidsnota inzake'Planologische afwijkingsmogelijkheden'volgens artikel 4
bijlage II van het Besluit omgevingsrecht,4" herziening d.d. 10 mei 2016.

Behoort bij besluit van burgemeester
en wethouders van Weert van 1 mei 2018

A.A.M.M. Heijmans
burgemeester
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BI]LAGE A

behorend bij onderdeel 9 en 11 van de beleidsnota inzake "Planologische afwijkingsmogelijkheden" votgens artiket 4 bijlage II van het
Besluit omgevingsrecht.

Toelichting tabel

In de tabel is in kolom 3 en 4 weergegeven welke mogelijkheden er zijn, binnen artikel 4, bijlage II BOR, om in afwijking van het bestemmingsplan
bestaande gebouwen binnen de bebouwde kom voor andere doeleinden te gebruiken. Buiten de bebouwde kom mag het andere gebruik uitsluitend een
logiesfunctie voor werknemers of de opvang van asielzoekers of andere categorieën vreemdelingen betreffen. Voor het totale overzicht is ook
aangegeven in de 2e kolom welke mogelijkheden er al zijn volgens de geldende bestemmingsplannen. Daarnaast is een uitsplitsing gemaakt tussen
transformaties groter en kleinere dan 1.500 mz. Dit houdt verband met onderdeel 9 van artikel 4. Deze maat is aangehouden omdat de huidige
afwijkingsmogelijkheid begrensd is op 1500 m2 en deze maat ook bepalend kan zijn voor de vraag of transformatie wenselijk is. De laatste twee kolommen
hebben betrekking op onderdeel 11 van artikel 4. Op grond van dit onderdeel is het mogelijk om tijdelijk, voor maximaal 10 jaar, ander gebruik van
gronden en bouwwerken toe te staan. Dat betekent dat er ook tijdelijke bouwwerken mogen worden opgericht voor maximaal 10 jaar.

Op de kaart die bij deze tabel hoort is indicatief aangegeven wat waar mag volgens de omschrijving in de tabel. Bij verschillen tussen tabel en kaart gaat de
omschrijving van het gebied in de tabel vóór.

Houding t.o.v.
tijdelijke aturijking
in buitenqebied
Nee

Houding t.o.v. tijdelijke
afwijking ¡n stedel¡jk gebied

Ja, mits tijdelijk gebruik nodig is
in verband met sloop en
nieuwbouw van bestaand
winkelpand.

Houding t.o.v. transformatie
( 15OO mz

Ja, mits uitbreiding bestaande
winkel in kansrijk winkelgebied
(t.b.v. verplaatser of huidige
gebruiker). Bij verplaatsing
dient bestemming voor
detailhandel van oude locatie te
vervallen, tenzij dit in kansrijk
winkelgebied ligt. Uitbreiding
mag niet op verdiep¡ng.

Houding t.o.v.
transformatie >
15OO mz
Nee

Huidig (vigerend)
transformatiebeleid

Binnenstad +
winkelstrips in andere
bestemmingsplannen
(bestemming Centrum,
kansrijke
winkelgebieden) +
Boerderijwinkels in
buitengebied, max. 100
m2, als nevenactiviteit
bij een agrarisch bedrijf,
solitaire detailhandel en
detailhandel-
bestemmingen in
kwetsbare
winkelgebieden worden
wegbestemd bij
actualisatie bp. wanneer
niet meer aanwezig.

Functietransformatie
naar:

Detailhandel



Houding t.o.v.
tijdellike añrvijking
in bultenaebied
Niet van toepassing

Ja, mits:
. er sprake is van

een monument
o en al¡een horeca 2

Nee

tlouding t.o.v. t¡jdel¡ike
afurijking in stedelijk gebied

Niet van toepassing

Ja, mits:
. er sprake is van een

monument
. en alleen horeca 2
en
. horeca 1 en 2 in de

bestemming Centrum
uitsluitend aan het Kerkplein
in Stramproy

en
r horeca 1 aan de Oelemarkt

Ja, mits:
. transformatie van bestaand

horeca/winkelpand en kleiner
dan 200 mz of

. tijddijk gebruik nodig in
verband met sloop en
nieuwbouw bestaand
kantoorpand

Houding t.o.v. transformatie
< 15OO m2

Branchering op de locatie van
de PDV, vogr zover gelegen
buiten de R¡ngb'lan aan de
Roermondsewe(f en de Moesdijk
en voor zover dr: aanduiding
PDV van toepassing is. Aan de
branchering wo¡dt bruin- en
witgoed toegevoegd. Op grond
van het bestemningsplan dient
de oppervlakte ninimaal 1.000
mz te bedragen,

Ja, mits:
. er Sprake is van een

monument
. en alleen hc,reca 2
en
¡ horeca 1 en 2 in de

bestemminçl Centrum
uitsluitend ¿ran het Kerkplein
in Stramproy

en
. horeca 1 aan de Oelemarkt

Ja, mits
. kleiner dan 200 mz en
. transformat¡e van bestaand

horeca/winl relpand
. alleen op bergane grond

Houding t.o.v.
transformatie >
15OO m2
Branchering op de
locatie van de PDV,
voor zover gelegen
buiten de Ringbaan
aan de
Roermondseweg en
de Moesdijk en voor
zover de aanduiding
PDV van toepassing
is. Aan de
branchering wordt
bruin- en witgoed
toegevoegd.

Niet van toepassing.

Nee

Huidig (vigerend)
transformatiebeleid

Toegelaten binnen
reguliere
detailhandelbestem-
m¡ngen. Niet toegelaten
op de PDV locatie aan de
Roermondseweg-
Moesdijk.

Binnenstad en
incidenteel aangeduid.
Horeca 1 is beperkt en
meestal specifiek
aangeduid. Horeca 2 is
ruimer aanwezig en
mogelijk binnen de
bestemmingen Gemengd
en Centrum in bp.
Binnenstad. Tevens
incidenteel verspreid
aanwezig,

Bp binnenstad
(bestemming Centrum
en Gemengd), bp Weert-
Noord en Graswinkel
2010 (bestemming
Kantoor in Centrum-
Noord), bp
Kampershoek-Noord
lkantoortoren) verder

Functietransformatie
naar:

Branchering bruin- en
witgoed op PDV.

Horeca 1 en 2* (zie
begripsbepalingen onder
de tabel)

Kantoren



Houding t.o.v.
tijdelijke añrijking
in buitenoebied

Nee

Ja, mits:
¡ categorie 1 of 2

zoals opgenomen
in bedrijvenlijst bij
Gemeentelijk
Kwaliteitsmenu
Weert

Houding t.o.v. tijdelijke
afwijking ¡n stedel¡jk gebied

Ja, mits
r kleiner dan 200 mz en

transformatie van bestaand
horeca/win kel pa ndlmaat-
schappelijk pand of

. tijdelijk gebruik nodig in
verband met sloop en
nieuwbouw bestaande
vestiging

Ja, mits:
. categorie 1 of 2 of bedrijven

die naar het oordeel van het
bevoegd gezag daarmee
vergelijkbaar zijn.

Houding t.o.v. transformatie
< 15OO mz

Ja, mits
. kleiner dan 200 mz en
. transformatie van bestaand

horeca/winkelpand/
maatschappelijk en

r alleen op begane grond
en
r het betreft kantoorpanden

op Centrum-Noord die
grenzen aan de
Eindhovenseweg dan wel
maatschappelijke
dienstverlening die op
Centrum-Noord is
toegelaten zonder
beoerkino t.a.v. rle locatie-

Ja, mits:
. categorie \ of 2 of bedrijven

die naar het oordeel van het
bevoegd gezag daarmee
vergelijkbaar zijn.

. Niet op bedrijventerreinen

. Uitsluitend bedrijven
conform bijgevoegde
bedrijvenlijst (bijlage D) in
panden op Centrum-Noord
voor zover gelegen aan de
Schoutlaan en op de kavels
gelegen tussen de
Schepenlaan en de
Schoutlaan m.u.v. de
panden die liggen aan de
Ringbaan-Noord.

llouding t.o.v.
transformatie >
l5OO m2

Ja, mits
. het betreft

kantoorpanden
op Centrum-
Noord die
grenzen aan de
Eindhovenseweg
dan wel
maatschappelijke
dienstverlening
die op Centrum-
Noord is
toegelaten
zonder beperking
t.a.v. de locatie.

Ja, mits:
. categor¡e 1 of 2

of bedrijven die
naar het oordeel
van het bevoegd
gezag daarmee
vergelijkbaar zijn.

. Niet op
bedrijven-
terreinen

. Uitsluitend
bedrijven
conform
bijgevoegde
bedrijvenlijst
(bijlage D) in
panden op
Centrum-Noord
voor zover
gelegen aan de
Schoutlaan en op
de kavels gelegen
tussen de
Scheoenlaan en

Huidig (vigerend)
transformatiebeleid

incidenteel aanwezig
meestal aangeduid.

Bp binnenstad
(bestemming Centrum
en Gemengd),
incidenteel en als aan
huis gebonden beroep.

Afwijking voor aan huis
gebonden bedrijven is in
alle bestemmingsplannen
voorzien. Het gaat dan
om cat. 1 en 2 bedrijven.

Functietransformatie
naar:

Publieksgerichte
dienstverlening

Bedrijvigheid



Houding t.o.v.
tijdelijke afurijking
in buitenoebied

Ja, mits:
. tijdelijk gebruik

nodig in verband
met sloop en
nieuwbouw van
bestaande
woningen (max.
eenzelfde aantal)

. tijdelijk gebruik
nodig in verband
met nieuwbouw
woning

Ja, mits:
¡ in bestaande,

reguliere woning
. max- 5 nersonen

Houding t.o.v. tijdelijke
afnrijking in stedelijk gebied

Ja, mits:
. tijdelijk gebruik nodig in

verband met sloop en
nieuwþouw dan wel renovatie
van bestaande woningen
(max. eenzelfde aantal)

. of er geldt 1 erbij 1 eraf,
voldoen aan kwaliteitszeef
Structuurvisie Weert 2025,
geschikte locatie niet zijnde
bedrijventerreinen, Centrum-
Noord.

. tijdelijk gebruik nodig in
verband met nieuwbouw
woning.

. tijddijkezelfstandige
woningen voor specifieke
doelgroepen zoals
vergunning houders, jongeren,
starters, mensen met een
beperking die uitstromen uit
de maatschappelijke opvang
of uit een instituut,
jeugdigen, kwetsbare mensen
en !À,oonurgenten. Hierbij
dient sprake te zijn van een
huurprijs voor een soc¡ale
huurwoning (onder de
liberalisatiegrens). Hiervoor
geldthetlerbij-1eraf
principe niet. Deze regeling
geldt niet voor het terrein aarì
de Kazernelaan 101 (Horne
Quartier, voormalige KMS).

Niet van toepassing

Houding t.o.v. transformatie
< 15OO m2

Niet van toepassing

Ja, mits:
. in bestaande, reguliere

woning
¡ fTtãX. 5 0ersonen

Houdlng t.o.v.
transformatie >
15OO m2

de Schoutlaan
m.u.v. de panden
die liggen aan de
Rinobaan-Noord.

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Huidig (vigerend)
transformatiebeleid

Bp binnenstad (Centrum
en Gemengd) en solitair
bij functiewijziging
waarbij de bestaande
(boven)woning wordt
vergroot te koste van de
functie op de begane
grond.

Is/wordt als directe
mogelijkheid uit de
bestemmingsplannen
oehaakl ên wordt

Functietransformatie
naar:

Wonen

Kamerbewoning



Houding t.o.v.
tijdelijke aturijking
in buitenqebied

minimaal 12 mz
gebruiksoppervlak
te per persoon

a

Ja, mits
. in bestaande

reguliere woning
(hoofdgebouw of
aangebouwd
bijgebouw)

r max. 4
slaapplaatsen

r Çê€ñ permanente
bewoning

. alleen recreatief
gebruik

o gêêñ
bedrijfswoning
categorie 3 of
meer

r max 90
slaapplaatsen in
het hele
buitengebied.

Nee

Voor zorgdoeleinden,
mits:
.Intramurale zorg
. Binnen bestaande

woning
. minimaal 12 m2

gebruiksoppervlakte
per persoon

llouding t.o.v. tijdelijke
añr-jkin9 in stedelijk gebied

Ja, mits
. in bestaande reguliere woning

(hoofdgebouw of aangebouwd
bijgebouw)

. max. 4 slaapplaatsen
o Ç€€n permanente bewoning
. alleen recreatief gebruik
r g€€rì bedrijfswoning categor¡e

3 of meer

Ja, mits:
gelegen in centrum of op
bedrijventerrein binnen de
ringbaan (m.u.v. Centrum-Noord)
of in Weert-West

Ja, mits:
. transformatie van bestaand

pand met horeca/winkel/
kantoor/dienst-
verlening én

. gelegen in centrum of op
bedrijventerrein binnen de
ringbaan (m.u.v. Centrum-
Noord) of in Weert-West of in
de woonwijken, of op
bedriìventerrein Savelveld in

Houding t.o.v. transformatie
< 15OO m2

minimaal 12 mz
gebruiksoppervlakte per
persoon

a

Ja, mits
. in bestaande reguliere

woning (hoofdgebouw of
aangebouwd bijgebouw)

. max. 4 slaapplaatsen
r g€€rì permanente bewoning
. alleen recreatief gebruik
r g€êrì bedrijfswoning

categorie 3 of meer

Ja, mits:
gelegen in centrum of op
bedrijventerrein binnen de
ringbaan (m.u.v. Centrum-
Noord) of in Weert-West of in
vrijkomend maatschappelijk
vastooed.
Ja, mits:
. transformatie van bestaand

pand met horeca/winkel/
kantoor/dienstverlening én

. gelegen in centrum of op
bedrijventerrein binnen de
ringbaan (m.u.v. Centrum-
Noord) of in Weert-West of
in de woonwijken, of op
bedrijventerrein Savelveld
in zone orenzend aan

Houding t.o.v.
transformatie >
15OO m2

Niet van toepassing

Ja, mits:
gelegen in centrum of
op bedrijventerrein
binnen de ringbaan
(m.u.v. Centrum-
Noord) of in Weert-
West
Ja, mits:
. transformatie van

bestaand pand
met
horeca/winkel/
kantoor/dienst-
verlening én

. gelegen ¡n
centrum of op
bedrijventerrein
binnen de

Huidig (vigerend)
transformatiebeleid

binnenplanse afwijking
Op enkele plaatsen
aangeduid.

In alle woningen
mogelijk, in
bestemmingsplan
Buitengebied 2011
binnenplans geregeld,
wordt in ander€
bestemmingsplannen
ook binnenplans
geregeld m.u.v.
bedrijfswoningen bij cat.
3 of meer bedrijven.

Structuurv¡s¡e geeft aan
dat transformatie naar
sport mogelijk is op
bedrijventerreinen
binnen ringbaan, m.u.v.
Centrum-Noord

Structuurvisie geeft aan
dat transformatie naar
maatschappel ijk mogelijk
is op bedrijventerreinen
binnen ringbaan, m.u,v.
Centrum-Noord
Buitengebied: als
nevenactiviteit bij
agrarisch bedrijf

Functietransformatie
naar:

Bed&Breakfast

Sport

Maatschappelijk



Houding t.o.v.
tijdelijke añrijking
in buitenoebied

Kleinschalige
recreatieve bedrijven
en zorggerelateerde
funct¡es,
overeenkomstig bp
Buitengebied en
Structuurvisie Weert
202s (GKW)

Ja, mits:
. rnax¡maal 10

dagen exclusief
op- en afbreken,
én

r maximaal 3 per
jaar

Houding t.o.v. t¡jdel¡ike
afwijking in stedelilk gebied

zone grenzend aan
Bergerothweg en Amentstraat

Ja, mits in Weert-West en
Kempen-Broek - IJzeren Man en
bedrijventerreinen binnen
Ringbaan (m.u.v. Centrum-
Noord) en in de bestemmingen
'Centrum' en'Gemengd' van het
bestemmingsplan voor de
binnenstad.

Ja, mits:
. max¡maal 10 dagen

exclusief op- en afbreken,
én

. maximaal 3 per jaar

Houding t.o.v. transformatie
< 15OO m2

Bergerothwrlg en
Aments:raal:

Voor zorgdoele¡rìden, mits :

r Intramurale zorg
. Binnen bestaande woning
o minimaal 1!l m2

gebruiksop¡rervlakte per
persoon

Ja, mits in Weert-West en
Kempen-Broek - Ilzeren Man.
Kleinschalige rer:reatieve
bedrijven en zorggerelateerde
funct¡es, overeenkomstÌg
bestemmingspla n Buitengebied
2011 en Structuurvis¡e Weert
2025 (GKW) en
bedrijventerrein en binnen
Ringbaan (m.u.v. Centrum-
Noord)
en in de bestemmingen
'Centrum' en'Grlmengd' van het
bestemmingsplen voor de
binnenstad.
Niet van toepasr;ing

Houding t.o.v.
transúormatie >
15OO mz

ringbaan (m.u.v.
Centrum-Noord)
of ¡n Weert-West
of in de
woonwijken, of
op
bed:ijventerrein
Savelveld in zone
grenzend aan
Bergerothweg en
Amentstraat

Ja, m¡ts in Weert-
West en
Kempen*Broek -
IJzeren Man en
bedrijventerreinen
binnen Ringbaan
(m.u.v. Centrum-
Noord) en in de
bestemmingen
'Centrum'en
'Gemengd'van het
bestemmingsplan
voor de binnenstad.

Niet van toepassing

Huidig (vigerend)
transformatiebeleid

Structuurvisie : Weert-
West en in buitengebied
(Kempen-Broek -
IJzeren Man)
Bestemmingplan
Beekstraatkwart¡er ¡n Ce
bestemming 'Centrum'

Rechtstreeks toegestaan
binnen bestemming
verkeer en aan
Maaslandlaan
(evenemententerrei nen )

Functietransformatie
naar:

Cultuur/ontspanning/
Dag- en
verblijfsrecreatie

Evenementen



* horeca van categorie 1:

horeca-activiteiten waarbij in hoofdzaak alcoholische drank wordt verstrekt en waarvan de exploitatie een aantasting van het woon- en leefklimaat kan veroorzaken en een
grote druk op de openbare orde met zich meebrengt: zoals café, bar, dancing, nachtclub. Discotheken vallen niet onder horeca 1 en zijn dus op basis van deze beleidsnota

n¡et toegestaan.



horeca van categorie 2:

een eetgelegenheid, een winkel gebonden c.q. een winkelondersteunend bedrijf, dat gericht is op het al dan niet voor gebruik ter plaatse verstrekken van al dan niet in

dezelfde onderneming bereide of bewerKe etenswaren en dranken, zoals een cafetaria/snackbar, een restaurant, een tearoom, lunchroom, konditorei en/of een

afhaalcentrum,



. ,Ì

:l.t:
."i

-a'

-_t_ì

//,

,. r{
i! .;
l\ i,

. -_1.
j,,i- |

¿2

':I

:i:¡-
-" 't( :. "1 \t .,.

-; 
-,. ..::" I

a/

'' u;' '"

., . a

\
rnnlrnrlseljU!pJooH 

-

uêu!êirelua^[!]paq lvpna¿ta¡ Wt
,"u¡"rr"¡u"n¡1rp"g f

u"rorre; II
tsaal-laa,1n I

-nrlu"f, !
ualflMUooM

u[,!oods 
- 

r

leeue)l _
pêrqâ6 lllêpã¡s rnoluo3

ue sua6elueêueÐ 
-

\
.; \1

4

r



Zone Mogelijke functies

Woonwijken
o Kantoren < 200 m2, transformatie

horeca/winkelpand, begane grond
o Maatschappelijk, transformatie

horeca/wi nkel/ka ntoor/d ienstverlen i ng
¡ Publieksgerichte dienstverlening < 200 m2,

transformatie horeca/ winkel/ kantoor/
maatschappelijk, begane grond

. Sport, transformatie maatschappelijk
o Zorgdoeleinden, bestaande woning,

intramuraal, min. 12 m2 privéruimte p.p.
. Evenementen
. Detailhandel tijdelijk i.v.m. sloop-

nieuwbouw
. Kantoor tijdelijk i.v.m. sloop-nieuwbouw
¡ Publieksgerichte dienstverlening tijdelijk

i.v.m. sloop-nieuwbouw
. Woning tijdelijk onder voorwaarde 1 erbij 1

eraf met kwaliteitszeef
. Woning tijdelijk in verband met sloop-

nieuwbouw of nieuwbouw
¡ Bed&Breakfast, bestaande woning, max. 4

slaapplaatsen, niet bij cat. 3 of meer bedrijf
. Kamerbewoning, bestaande woning, max. 5

personen, min. 12 m2 private ru¡mte p.p.
¡ Voor zorgdoeleinden, intramurale zorg,

bestaande woning, min. 12 mz private
ruimte p.p.

. Bedrijvigheid cat. 1 en 2
r Tijdelijke woningen in de sociale huursector

voor specifieke doelgroepen

Centrum
¡ Kantoren < 200 m2, transformatie

horeca/winkelpand, begane grond
. Maatschappelijk, transformatie horeca/

wi n kel/ka ntoor/dienstverlen i ng
¡ Publieksgerichte dienstverlening < 200 m2,

transformatie horeca/ winkel/ kantoor/
maatschappelijk, begane grond

o Horeca 1 aan de Oelemarkt
¡ Horeca 1 en 2 aan het Kerkplein Stramproy
. Sport
¡ Cultuur/ontspanning /dag- en

verblijfsrecreatie
o Evenementen
. Detailhandel tijdelijk i.v.m. sloop-

nieuwbouw
¡ Kantoor tijdelijk i.v.m. sloop-nieuwbouw
. Publieksgerichte dienstverlening tijdelijk

i.v.m. sloop-nieuwbouw
¡ Woning tijdelijk onder voorwaarde 1 erbij 1

eraf met kwaliteitszeef
. Woning tijdelijk in verband met sloop-

nieuwbouw of nieuwbouw
o Bed&Breakfast, bestaande woning, max. 4

slaapplaatsen, niet bij cat. 3 of meer bedrijf
r Kamerbewoning, bestaande woning, max. 5

personen, min. 12 mz gebruiksoppervlakte
p.p.

o Voor zorodoeleinden. intramurale zoro.



Zone Mogelijke functies

bestaande woning, min. 12 m2
gebru iksoppervlakte p. p.
Bedrijvigheid cat. 1 en 2¡

Weert-West

. Vrije tijd/ cultuur/ ontspanning

. Dag- en verblijfsrecreatie

. Maatschappelijk
r Evenementen
. Detailhandel tijdelijk i.v.m. sloop-

nieuwbouw
. Kantoor tijdelijk i.v.m. sloop-nieuwbouw
. Publieksgerichte dienstverlening tijdelijk

i.v.m. sloop-nieuwbouw
. Woning onder voorwaarde 1 erbij 1 eraf met

kwallteltszeef, met ultzonderlng van het
terrein aan de Kazernelaan L01 (Horne
Quartier, voormalige KMS).

' Woning tijdelijk in de sociale huursector
voor specifieke doelgroepen, met
uitzondering van het terrein aan de
Kazernelaan 101 (Horne Quartier,
voormalige KMS).

. Bedrijvigheid cat. 1 en 2

Kantoren

. Evenementen

. Detailhandel tijdelijk i.v.m. sloop-
nieuwbouw

. Kantoor tijdelijk i.v.m. sloop-nieuwbouw

. Publieksgerichte dienstverlening tijdelijk
i.v.m. sloop- nieuwbouw

. Publieksgerichte dienstverlening in zone
langs de Eindhovenseweg.

¡ Maatschappelijke dienstverlening.
. Bedrijvigheid cat. 1 en 2 voor zover gelegen

aan de Schoutlaan en op de kavels gelegen
tLrssen de Schepenlaan en cle Schoutlaan
m.u.v. de panden die liggen aan de
Ringbaan-Noord.

Bedrijventerreinen

¡ Eveltelnelltelt
. Detailhandel tijdelijk i.v.m. sloop-

nieuwbouw
. Kantoor tijdel¡jk i.v.m. sloop-nieuwbouw
. Publieksgerichtedienstverleningtijdelijk

i.v.m. sloop-nieuwbouw
. Toevoeging wit- en bruingoed aan

branchering PDV-locatie Roermondseweg -
Moesdijk, voor zover gelegen buiten de
Ringbaan en alleen ter plaatse van de
aanduiding PDV.

Verkleuring
bedrijventerreinen

/

. Maatschappelijk

. Sport

. Evenementen

. Detailhandel tijdelijk i.v.m. sloop-
nieuwbouw

. Kantoor tiideliik i.v.m. sloop-nieuwbouw



Zone Mogelijke functies

. Publieksgerichte dienstverlening tijdelijk
i.v.m. sloop-nieuwbouw

. Bedrijvigheid cat. 1 en 2

. Cultuur en ontspanning

Gehele gemeente Horeca 2 in monument, in buitengebied
tijdelijk
Woning tijdelijk i.v.m. sloop-nieuwbouw,
renovatie of nieuwbouw op bouwkavel
Kamerbewoning, bestaande woning, max. 5
personen, min. 12 mz gebruiksoppervlakte
p.p, in buitengebied tijdelijk
Voor zorgdoeleinden, mits intramurale zorg,
binnen bestaande woning, minimaal L2 m2
gebruiksoppervlakte per persoon, in
buitenbied tijdelijk

a

a

a



Bijlage. staat van bedrijfsactiviteiten categorie I en 2 bedrijven centrum-Noord
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UMJUTIKIJVIN(i

I/ERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN

p.o. <=

en

van
cacaobonen en

- cacao- en chocoladefabr¡eken veruaard¡gen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m2

Veruaard¡ging van w¡jn, cider e.d.
vERVAARDIcING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT

UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA
U¡tgevenjen (kantoren)

druKl(enlen en kop¡eer¡nncht¡ngen

ts¡ndenien

repaodukt¡e en

Reprodukt¡ebedrijven opgenomen med¡a

VAN GLAS, CEM KALK- EN GIPSPRODUKTEN

'vemogen elektrische ovens totaal < 40 kW
VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS
Kantoomachrnes- en computertabrieken ¡ncl. reparat¡e

VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.
Êleklrotechn¡sche ¡ndustrie n.e.g.

VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN
labneken voor medische en opt¡sche apparaten en instrumenten e.d. incl. reparat¡e
YÈKVAA'<UIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G
Meubelstoffeerderùen b.o. < 200 m2
cabr¡cage van munten, s¡eraden e.d.
Muz¡ek¡nstrumententabrieken

PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER
tlektnc¡te¡tsdistributiebedr¡jven, met transformatoruermoqen:
.<1UMVA
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