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Geachte heer Theelen,

Op 14 februari 2018 hebben wij uw brief ontvangen. Hierin doet u namens de heer H. Ummels het
verzoek om expats te huisvesten aan de HushoverwegTT in Weert.

Besluit
Wij hebben besloten om geen medewerking te verlenen aan uw verzoek. Wij hebben hierbij het
volgende overwogen. Wel wijzen wij u op het alternatief om kamerbewoning voor maximaal 5
personen aan te bieden.

Motivering
Bestemmingsplan
Ter plaatse is van toepassing het bestemmingsplan "Laar - Hushoven zOtO" met de bestemming
'Wonen'. Per perceel is maximaal 1 woning toegestaan. Een woning is een (gedeelte van een)
gebouw dat uitsluitend dient voor de huisvesting van één zelfstandige huishouding. Bewoning door
expats wordt beschouwd als kamerverhuur. Bij kamerverhuur is er sprake van meer zelfstandige
huishoudens. Het bestemmingsplan laat dit gebruik niet toe.

Beleidsnota's "Huisvesting Buitenlandse Werknemers" en "Planologisch afwijkingsmogelijkheden"
In de beleidsnota Huisvesting Buitenlandse Werknemers is aangegeven dat huisvesting van
buitenlandse werknemers bij voorkeur plaatsvindt in een reguliere bestaande woning. In de
beleidsnota inzake "Planologische afwijkingsmogelijkheden" is aangegeven dat:

- kamerbewoning plaats dient te vinden een bestaande reguliere woning;
- maximaal 5 personen per woning;
- minimaal t2 mz gebruiksoppervlakte per persoon.

Zoals uit vorenstaande blijkt, is het huisvestingen van 15 expats in strijd met onze beleidsnota inzake
"Planologische afwijkingsmogelijkheden". Echter kan er wel medewerking worden verleend aan het
huisvesting van 5 personen mits:

- er drie parkeerplaatsen op eigen terrein worden gerealiseerd. Op voorhand delen wij u mede
dat de garage niet als parkeerplaats kan worden gezien;

- u bereid bent een planschadeovereenkomst met de gemeente te sluiten. Door het sluiten van
deze overeenkomst komt de eventuele planschade voor uw rekening.
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Nieuw beleid expats/buitenlandse werknemers
De huisvesting van expats/buitenlandse werknemers is actueel. Daarom zullen wij onze huidige

beleidsnota "Huisvesting Buitenlandse Werknemers" gaan actualiseren. Naar verwachting zal dit
nieuw beleid in de loop van dit jaar worden opgesteld. U kunt dit nieuwe beleid afwachten echter
hebben wij onze twijfels of het pand geschikt is voor bewoning door 15 personen omdat:

- iedere persoon over 12 m2 private ruimte dient te beschikken;
- er per 6 personen minimaal één toilet en doucheruimte aanwezig is;
- er 9 parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd moeten worden. Op voorhand merken

wij op dat:
o de 6 voorgestelde parkeerplaatsen aan de voorzijde vanuit het bestemmingsplan en

vanuit verkeer hier niet mogen worden gerealiseerd;
o parkeren in een garage niet wordt gezien als parkeerplaats omdat in de praktijk

een garage fungeert als een opslagruimte.

Aanvragen omgevingsvergunning en melding brandveilig gebruik
Wilt u het pand gaan gebruiken voor kamerverhuur aan 5 personen, dan zal door u een aanvraag om

omgevingsvergunning met de activiteit'handelen in strijd met de regels ruimtel¡jke ordening' en een

melding brandveilig gebruik moeten worden ingediend.

Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Peggy Caris. Zij is van maandag tot en met

donderdag te bereiken via telefoonnummer (0495) 575 253 of via mail p.caris@weeft.nl.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G. Brinkman
gemeentesecretaris
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