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Onderwerp

Splitsen bouwkavel Coolenstraat 28 in Swartbroek

Voorstel

In principe medewerking te verlenen aan het splitsen van het bouwkavel aan de
Coolenstraat 28 waardoor twee woningen kunnen worden gerealiseerd met toepassing van
een omgevingsvergunning uitgebreid.

Inleiding

Bij de gemeente is de vraag binnengekomen of ter plekke van de Coolenstraat 28 (tussen
nrs. 26 en 30, kadastraal bekend: gemeente Weert, sectie AA, nummer 610), twee
(levensloopbestendige) woningen mogen worden gerealiseerd. De potentiële bewoners van
deze twee woningen hebben een eerste schetsontwerp gemaakt.
Dit gemeentelijk kavel staat momenteel te koop en er mag conform het bestemmingsplan
'Altweerterheide, Laar, Stramproy, Swartbroek en Tungelroy' één woning worden
gerealiseerd.

Beoogd effect/doel

Het planologisch mogelijk maken van (levensloopbestendige) woningen waar vraag naar is
en de woningbouw in de kerkdorpen stimuleren.

Argumenten

1. Het perceel aan de Coolenstraat is hiervoor geschikt.
Aan de Coolenstraat liggen voornamelijk vrijstaande woningen. Het bouwplan bestaat uit
twee-onder-een-kap woningen (zie bijgevoegde schets). De woningen vormen echter één
bouwmassa, waardoor ze in het straatbeeld en in de overgang naar het buitengebied
passen. De woningen worden gerealiseerd binnen het bouwvlak van het vigerende
bestemmingsplan 'Altweerterheide, Laar, stramproy, swaftbroek en Tungelroy'.
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Met toepassing van de omgevingsvergunning uitgebreid wordt gewaarborgd dat de

woningen ook daadwerkelijk in deze vorm worden gerealiseerd.

Er wordt voldaan aan de molenbiotoop van molen De Hoop. De belt/stellinghoogte is 7,5
m. De hoogte van de woningen blijft er met 6,4 m onder. Daarmee vormt de bouw van de

woningen geen belemmering voor het functioneren van de molen'

2. Het plan voldoet aan het (woningbouw)beleid.
Bij de vaststelling van het vigerende bestemmingsplan is door de raad een motie
aangenomen waarin het college wordt opgeroepen om de woningbouw in de kerkdorpen te
stimuleren. De locatie staat in de huidige vorm al meer dan 10 jaar te koop en is nog

steeds niet verkocht. Men kan dus zeggen dat er geen vraag is naar een vrijstaande
woning op deze locatie in Swartbroek op een dergelijk groot perceel (oppervlakte is 1.280
m2).
Met bijgevoegd bouwplan wordt voldaan aan een concrete vraag. Er zijn immers al 2
gegadigden die graag een levensloopbestendige woning op het perceel willen realiseren. Er

is bovendien een grote vraag naardeze woningbouwvorm, zo blijkt uit het
won i n g ma rktonderzoek.

In augustus 2018 is overleg gevoerd met de dorpsraad van Swartbroek. De gemeente

heeft toegezegd in principe medewerking te verlenen aan de bouw van een tweekapper op

betreffend perceel in plaats van een vrijstaande woning bij concrete behoefte. De

gemeente heeft daarnaast geadviseerd om in te zetten op levensloopbestendige woningen
zodat doorstroming ontstaat. Het bouwplan voldoet aan beide afspraken'

Kanttekeningen cn risico's

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

Financiële gevolgen
De legeskosten voor de omgevingsvergunning (uitgebreid) bedragen C 5.725,75 (prijspeil
2018) en worden in mindering gebracht op de opbrengsten uit de verkoop van het
bouwkavel. De ruimtelijke onderbouwing wordt opgesteld door de afdeling Ruimte &
Economie. De kavel wordt verkocht tegen taxatiewaarde en dient derhalve door de
gemeente juridisch-planologisch bouwrijp te worden gemaakt.

Juridische gevolgen
Niet van toepassing

Personele gevolgen
Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

Met dit besluit kunnen de aspirant kopers een volgende stap maken in het bouwproces

Communicatie/ participatie

De aspirant kopers worden mondeling geTnformeerd
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Overleg gevoerd met

Intern:

Marian Afts en Henk Beelen (afdeling Ruimte & Economie)

Extern:

Niet van toepassing

Bijlagen:

Schetsplan en situering van de woningen aan de Coolenstraat (tussen nummers 26 en 30)
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