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Onderwerp
Principeverzoek twee ruimte voor ruimte woningen Bergerothweg tussen de nummers B1

en 83.

Voorstel

In principe met de realisatie van twee ruimte voor ruimte woningen aan de Bergerothweg
tussen de huisnummers 81 en 83 in te stemmen tot uiterlijk 1 november 2018.
Inleiding
De gemeenteraad heeft op 28 februari 2018 ingestemd met het toelaten van 20 extra
ruimte voor ruimte woningen in onze gemeente. Hiermee helpt Weert de provincie
Limburg, Ruimte voor Ruimte Limburg CV en de overige gemeenten in Midden-Limburg bij

het realiseren van de rest taakstelling ruimte voor ruimte.
Dit betreft het derde verzoek in dit kader. Eerder zijn voor drie woningen principetoestemmingen gedaan. In dit geval gaat het om twee woningen.
Beoogd effect/doel
Met dit besluit geven we invulling aan het besluit van de raad van 28 februari 2018 om 20
extra ruimte voor ruimte woningen toe te laten in onze gemeente.

Argumenten
1.1 De locatie is in principe geschikt.
De provincie Limburg heeft een eerste toets gedaan en acht de locatie kansrijk. De
woningen worden in een lint van bestaande woningen op grote percelen gerealiseerd. Dit
verzoek heeft betrekking op een perceel van2.7BL m2. Ruimte voor ruimte woningen
worden op kavels van maximaal 1.000 m2 gerealiseerd. De kavels dienen aan de straat te
worden georiënteerd. Dit betekent dat aan de achterzijde een strook van 781 mz resteert.
Weert,
16 april 2018
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Een aandachtspunt is de ligging nabij twee agrarische bedrijven. Goed onderbouwd dient

te worden dat geurgevoelige functies niet in de milieucirkels van deze bedrijven worden
geprojecteerd en dat de bedrijven niet worden beperkt als gevolg van de ontwikkeling.
1.2 Er wordt voldaan aan de Structuurvisies Weert 2025 en Wonen, Zorg en
Woonomgevi ng M idden - Li m bu rg.
Gedeputeerde Staten hebben bij schrijven d.d. L4 juni 2017 laten weten dat de
taakstelling ruimte voor ruimte additioneel is en niet meetelt in de planvoorraad. Er is
daarom geen sprake van een toename van de planvoorraad. Daarmee wordt voldaan aan
beide structu u rvisies.

1.3 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 1 november 2018, te verbinden.

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen
Met Ruimte voor Ruimte Limburg CV is een afspraak gemaakt dat per ruimte voor ruimte
woning aan de gemeente Weert een bedrag van € 20.000,- wordt vergoed. In dit geval
dus € 40.000,-. De bijdrage komt ten goede aan de Algemene Reserve (R 1000)' De
factuur wordt t.z.t. verzonden nadat het bestemmingsplan is vastgesteld.
Met Ruimte voor Ruimte Limburg CV wordt een planschadeovereenkomst aangegaan.

Het bestemmingsplan dient in opdracht van en voor rekening van initiatiefnemerte
worden opgesteld. De legeskosten hiervoor bedragen € 5.833,80 (prijspeil 2018)'
De kosten van dit principeverzoek bedragen€824,40. Dit bedrag worclt verrekenci met rie
leges voor het bestemmingsplan, wanneer de ontwikkeling doorgang vindt.

Uitvoering/evaluatie
Initiatiefnemer wordt tot 1 november 2018 de tijd gegeven een ontwerp bestemmingsplan
in te dienen.

Communicatie/ participatie
Initiatiefnemer wordt geïnformeerd middels bijgaande brief
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Antwoordbrief met bijlage
Principeverzoek

Situering en afbeeldingen van de locatie
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