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Onderwerp

Principeverzoek voor het bouwen van een bedrijfspand aan de Parallelweg/Basculeweg

Voorstel

In principe instemmen met het planvoornemen voor het realiseren van een bedrijfspand
aan de Parallelweg/Basculeweg middels een omgevingsvergunning (uitgebreid).

Inleiding

Door Expert Afbouw B.V. ís een vooroverleg omgevingsvergunning ingediend voor het
bouwen van een bedrijfspand aan de Parallelweg/Basculeweg.

Ter plaatse is van toepassing het bestemmingsplan "Bedrijventerreinen 2013". De
bestemming is'Bedrijventerrein'. Het plan voldoet niet aan het bestemmingsplan,
aangezien het bouwvlak wordt overschreden.

Aangezien het planvoornemen niet aan het bestemmingsplan voldoet is het vooroverleg
beschouwd als principeverzoek.

Beoogd effect/doel

Het tegemoet komen aan de wensen van de ondernemer indien passend binnen ons
beleid.

Argumenten

De hoofdbebouwing overschrijdt het bouwvlak met circa 4,00 meter, hiervoor dient een
uitgebreide procedure te worden gevolgd.
De hoofdbebouwing overschrijdt het bouwvlak met circa 4,00 meter aan de zijde van de
Basculeweg. Met toepassing van artikel 2.72, lid 1, onder a, onder 30 van de Wabo

a

In te vullen door het B&W secretariaat:

Sar*.oora
D Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
tr Anders, nl.

Beslissing d.d

n Niet akkoord tr A-stuk
tr B-stuk
! C-stuk

De secretaris,

Totaal aantal pagina's: 2
Pagina 1

Afdeling

Naam opsteller voorstel

Portefeui I lehouder

Ruimte & Economie

Peggy Caris (o4es-5752s3)

A.F. (Frans) van Eersel

DJ-38527
Zaaknummer:

38523
Publicatie:

ar

I
W

ñ
W

PS

W

GG

W

MvdH

il4 r\ w w fd
rß[

akkoord

bespreken

Soort besluit: Besluit college

s

,/1
De di recteur,

Weert,
8 februari 2018

2 1., -'>c>'$

Nummer:

n Gewijzigde versie



(omgevingsvergunning uitgebreid) kan het plan mogelijk worden gemaakt. Dit is een
bevoegdheid van uw college. Vanuit planologisch oogpunt wordt de overschrijding
aanvaardbaar geacht omdat:

. het bouwvlak van het betreffende perceel erg smal is hierdoor wordt de
initiatiefnemer in zijn gebruiksmogelijkheden beperkt;

. bij het naastgelegen perceel het bouwvlak naar voren springt hierdoor ligt de
gevel van het aanwezig bedrijfspand dichter naar de weg. Het nieuw te realiseren
bedrijfspand zal ongeveer in dezelfde lijn komen te liggen als het bestaand
bedrUfspand;

. voor het perceel een groenstrook aanwezig is, vindt er geen onevenredige
aantasting van de verkeersveiligheid en het straatbeeld plaats.

Kanttekeningen en risico's

Akoestisch onderzoek
Er dient een akoestisch onderzoek te worden ingediend omdat het bedrijfspand wordt
gebouwd op een gezoneerd industrieterrein. Uit dit onderzoek dient te blijken dat het
bedrijt géén negatreve gevolgen heeft op het industrieterrein. Dit is een gebrulkelUk
onderzoek.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De gemeente zal zorgdragen voor de leges voor de uitgebreide procedure, aangezien de
gemeente de grond juridisch/planologisch bouwrijp verkoopt aan initiatiefnemer. Dit wordt
dus intern verrekend.

Uitvoering/evaluatie

Initiatiefnemer dient een omgevingsvergunning aan te vragen. Deze dient te zijner tijd 6
weken ter inzage gelegd te worden. Dan bestaat de mogelijkheid voor het indienen van
zienswijzen. Indien er geen zienswijzen worden ingediend, wordt de vergunning
ambtshalve verleend.

Com mu n icatie/ pa rticipatie
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Marian Arts (Ruimte & Economie)
Jurjen Feld (Openbaar Gebied)
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