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Onderwerp

Ontwerp bestemmingsplan'Bergerothweg 814 en B18' Stramproy.

Voorstel

1. Met het ontwerp bestemmingsplan 'Bergerothweg 81A en B1B Stramproy'en het
ontwerp raadsbesluit in te stemmen.
2. Met de planschadeovereenkomst in te stemmen.
3. Met het opstarten van de inspraakprocedure door het ter inzage leggen van het ontwerp
bestemmingsplan in te stemmen.

Inleiding

Het college heeft op 1 mei 2018 ingestemd met het principeverzoek om tussen de
bestaande woningen aan de Bergerothweg 81 en 83 twee ruimte voor ruimte woningen
toe te laten.

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 is de eerste locatie van deze 20 extra woningen, waarvan de
bestemmingsplanprocedure op kan starten. Verder zijn 3 principetoezeggingen gedaan
waaryan de ontwikkeling door gaat. Dit betekent dat er nog ruimte is voor 15 woningen.

Beoogd effect/doel

Met dit besluit geven we invulling aan het besluitvan de raad van 28 februari 2018 om 20
extra ruimte voor ruimte woningen toe te laten in onze gemeente.
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7.7 De locatie is geschikt.
Er is sprake van een lint van burgerwoningen. Uit de toelichting van het bestemmingsplan
blijkt dat er geen belemmeringen zijn om aan de ontwikkeling medewerking te verlenen.

1.2 Er wordt voldaan aan de Structuurvisies Weert 2025 en Wonen, Zorg en
Woonomgevi ng Miclclert - Lirttltur g.
Gedeputeerde Staten hebben bij schrijven d.d. 14 juni 2Ot7 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.

2.1 We willen geen risico lopen.
Om eventuele risico's op planschade af te wentelen wordt een planschadeovereenkomst
met Ruimte voor Ruimte Limburg CV aangegaan.

3.1 Inspraak maakt deel uit van de procedure.
Een ontwerp bestemmingsplan wordt ten behoeve van de insprak ter inzage gelegd
gedurende 6 weken. Dan bestaat de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepasing

Financiële, personele en juridische gevolgen

Met Ruimte voor Ruimte Limburg CV is de afspraak gemaakt dat per ruimte voor ruimte
woning aan de gemeente Weert ccn 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.

Het bestemmingsplan is in opdracht van en voor rekening van initiatiefnemer opgesteld.
De legeskosten hiervoor bedragen € 5.833,80 (prijspeil 2018). De legeskosten van het
principeverzoek bedragen € 824,4O en zijn reeds in rekening gebracht. Dit bedrag wordt
verrekend met de leges voor het bestemmingsplan.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

Naarverwachting kan het plan op 13 maart 2019 in de raad tervaststelling worden
aangeboden.

Communicatie/ participatie

Het bestemmingsplan wordt met ingang van 13 december gedurende 6 weken, dat wil
zeggen tot en met 23 januari 2019 ter inzage gelegd,

De bekendmaking van het ontwerp bestemmingsplan wordt gepubliceerd in VIAlimburg,
het Gemeenteblad en de Staatscourant. De stukken liggen ter inzage bij de informatie- en
servicebalie van het stadhuis.

Het plan is digitaal raadpleegbaar via de websites www.weert.nl/bestemmingsolannen en

www. ru imteliikeplannen. n l.

Pagina 2



Met de provincie Limburg wordt overleg gevoerd via www.ruimtelijkinzichtlimburo.nl.

Geadviseerd wordt dit advies op de TILS-lijst te zetten in het kader van de Uniforme
Openbare Voorbereidingsprocedure, zulks conform afspraak met de raad.

Overleg gevoerd met

Intern

Financiën : Edward Salman
Bij de beoordeling van het bestemmingsplan zijn betrokken geweest:
R&E: Werner Mentens, Rick Martens, Pascal Dokman en Anouk Cramers

Extern

Ruimte voor Ruimte Limburg CV: René Steijvers
Bro: Bas Zonnenberg (opsteller bestemmingsplan)

Bijlagenr

1. Ontwerp bestemmingsplan 'Bergerothweg 81A en 818 Stramproy'
2. Ontwerp raadsbesluit
3. Planschadeovereenkomst
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