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Principeverzoek ruimte voor ruimte woning Diesterbaan

Voorstel

In principe met de realisatie van een ruimte voor ruimte woning aan de Diesterbaan naast
huisnummers 4R1 in te stemmen met een herziening van het bestemmingsplan tot
uiterlijk 1 april 2019.

Inleiding

De gemeenteraad heeft op 28 februari 2018 ingestemd met hettoelaten 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.

De teller staat op 4 woningen:
. 2 woningen Bergerothweg tussen B1 en 83,
. 1 woning Vensteeg,
. 1 woning Grotesteeg.

Op 20 augustus 2018 is bijgaand verzoek ontvangen van Ruimte voor Ruimte Limburg CV
voor het realiseren van een ruimte voor ruimte woning aan de Diesterbaan naast nummer
4R1 (perceel sectie K nummer 4222 groot 4.000 m2).

Ter plaatse is van toepassing het bestemmingsplan'Buitengebied 2011'met de
bestemming 'Bos'. Het bouwen van een woning is niet toegelaten.

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.
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Argumenten

1.1 De locatie is in principe geschikt.
De provincie Limburg heeft een eerste toets gedaan en acht de locatie kansrijk. De locatie
is te beschouwen als een cluster van burgerwoningen. Dit is overeenkomstig de
toetsingscriteria voor ruimte voor ruimte woningen. Temeerdaar naast het perceel twee
ruimte voor ruimte woningen geprojecteerdzijn en tegenover het perceel ligt het Mob-
complex waar 43 ruimte voor ruimte woningen gerealiseerd worden. Dit verzoek heeft
betrekking op een perceel van 4.000 m2. De bestemming'Wonen'bij een ruimte voor
ruimte woning wordt maximaal 1.000 mz. Het perceel heeft dc bcstcmming'Bos', echter
op het voorste deel van het perceel is een recreatiewoning met een tuin aanwezig. Dit
gedeelte is ruim 1.000 mz, voldoende om de woonbestemming op te projecteren. De op
het perceel aanwezige recreatiewoning wordt in de aanduiding 'bijgebouwen' van de
woonbestemming meegenomen. Aan het verzoek wordt de voorwaarde opgenomen dat de
bomen getrarrclltaal'ti tliertert Le wurclen.

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. 14 juni 2Ol7 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 jaar.
Om te voorkomen clat er slapencle principetoestemmingen ontstaan wordt geadviseercl
hieraan een termijn van een half jaar, tot l april 2019, 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. 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 wordt verrekend met de
leges voor het bestemmingsplan, wanneer de ontwikkeling doorgang vindt.

Uitvoering/evaluatie

In¡tiatiefnemer wordt tot 1 aprii 20r9 de tijci gegeven een ontwerp bestemmingspian in te
dienen.

Commun icatie/ participatie

Initiatiefnemer wordt geïnformeerd middels bijgaande brief
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Overleg gevoerd met

Intern:

Extern:

Dhr. Hölzkenteigenaar van het perceel
Dhr. Steijvers van Ruimte voor ruimte Limburg CV.

Bijlagen:

1. Principeverzoek
2. Afbeeldingen
3. Antwoordbrief met bijlage
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