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Onderwerp

Ontwerp bestemmingsplan'Binnenstad 2017'.

Voorstel

1. Het Eindverslag inspraak over de ingekomen zienswijzen op het voorontwerp
bestemmingsplan 'Binnenstad 2017' vast te stellen.

2. Met de anterieure en planschadeovereenkomsten 'Kromstraat 9', 'Maasstraat 20'
en 'Hegstraat26' in te stemmen.

3. Met de planschadeovereenkomsten 'Langpoort 3' en 'Schoolstraat
B/Verstraetenweg 1' en 'Hoogstraat 10-lO4/Schoolstraat 3-5' in te stemmen.

4. Van de sloopverklaring 'Hoogstraat 10-lOA/Schoolstraat 3-5' kennis te nemen.
5. Met het ontwerp bestemmingsplan 'Binnenstad 2017', het ontwerp raadsbesluit en

het ter inzage leggen van het plan in te stemmen.

Inleiding

Het bestemmingsplan 'Binnenstad 2017' omvat de actualisatie van het bestemmingsplan
'Binnenstad 2009'en een aantal kleinere bestemmingsplannen, betrekking hebbende op
de binnenstad.
In het bestemmingsplan zijn de verbeelding en de regels voor de onderscheidende
bestemmingen verwerkt, overeenkomstig de standaard, zoals die in Weert is ontwikkeld.
Het bestemmingsplan is daarmee ook digitaal raadpleegbaar.

In het bestemmingsplan zijn tevens de volgende ontwikkelingen opgenomen die meeliften
met dit bestemmingsplan :

¡ Maasstraat20, realiseren van 2 appaftementen op de bestaande bebouwing aan
de achterzijde, grenzend aan de Walburgpassage;

¡ Kromstraat, realiseren van 6 appartementen ter plaatse van het reeds bestaande
bijgebouw behorende bij het woon-winkelpand aan de Langstraat 47-49 en
Kromstraat 9-11;
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Hoogstraat 25-Hegstraat 26, realiseren van 6 appartementen, deels in en deels
boven de bestaande bcbouwing aan clc zijcle van cle Hegstraat;
Hoogstraat 10-Schoolstraat 3, realiseren van 4 appartementen, onttrekken 1

woning;
Verstraetenweg 1, transformeren van de maatschappelijke functie op de begane
grond van het pand Schoolstraat B/Verstraetenweg 1 naar wonen;
Langpoort 3, transformeren van de kantoorruimte op de begane grond van het
pand Langpoort 3 naar wonen.

Op 12 juli 2017 is de'Visie op het stadshart'vastgesteld. Dit is gebeurd na overleg met
belanghebbenden uit de aanloopstraten (Stationsstraat, Kromstraat, Maasstraat,
Hoogstraat/Oelemarkt en Beekstraat (gedeeltelijk)). In de visie staat verwoord hoe
binnenstedelijke functies veranderen door ander gedrag van consumenten, door
technologie en door een veranderende bevolkingsopbouw. Het gevolg daarvan is dat er
meer winkels en kantoren leeg staan. Voor de binnenstad is dat niet wenselijk. Het is voor
de bezoeker en de beleving namelijk prettig dat de binnenstad aaneengesloten is met een
hoge concentratie aan detailhandel en horeca. Om dit te bereiken is er enerzijds voor
gekozen om het kernwinkelgebied af te bakenen, anderzijds door ruimte tc gcven aan
nieuwe functies. Het bestemmingsplan'Binnenstad 2017'is een vcrtaling van de'Visie op
het Stadshart'.

In dit bestemmingsplan wordt de bestemming'Centrum', voor zover gelegen buiten het
kernwinkelgebied en met uitzondering van de Maaspoort in principe gewijzigd in

'Gemengd'als er al geruime tijd een andere functie aanwezig is dan detailhandel dan wel
er sprake is van leegstand. Binnen de bestemming'Gemengd'kunnen de gronden worden
gebruikt voor dienstverlening, horeca van categorie 2 (restaurants, lunchrooms e.d,),
horecabedrijf (hotel) en wonen. Horeca van categorie 1 (cafés) is binnen de bestemming
'Gemengd' nader aangeduid. Waar de bestemming'Centrum' is omgezet naar'Gemengd'
is de aanduiding'horeca 1'gehandhaafd waar dit al was toegestaan.

Mocht toch nog de mogelijkheid worden gewenst om een winkel in het pand te vestigen,
dan is hiervoor een binnenplanse afwíjking opgenomen. Dan moet rle vergunning voor de
winkel binnen 3 jaar na de inwerkingtreding van het bestemmingsplan ook daadwerkelijk
aangevraagd zijn. Tevens wordt een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de
bestemming Centrum (winkels toegestaan) te kunnen wijzigen in Gemengd (winkels niet
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en met uitzondering van de Maaspoort). Tevens is een aantal panden getransformeerd
naar Wonen.

Tevens zijn ruimere mogelijkheden opgenomen ten behoeve van functies voor onder
andere cultuur en ontspanning (bijvoorbeeld dansscholen), ambachtelijke bedrijven,
functies op de verdieping, niet-publieksgerichte kantoren. Hierbij dient in een aantal
gevallen wel aan nadere voorwaarden te worden voldaan (onder andere geen aantasting
woon- en leefklimaat omgeving).

In de collegevergadering van 19 september 2017 heeft u ingestemd met het voorontwerp
bestemmingsplan. Dit advies is als bijlage toegevoegd. Het voorontwerp bestemmingsplan
heeft geclurencle zes weken, vanaf 28 september 2017 tot en met B november 2Ol7 ter
inzage gelegen. Er zijn 35 zienswijzen ontvangen. In bijgaande Eindverslag inspraak wordt
een standpunt gegeven op de ingekomen zienswijzen en wordt aangegeven in hoeverre de
zienswijzen aanleiding geven tot aanpassing van het bestemmingsplan.

Beoogd effect/doel

Doel van het voorliggende bestemmingsplan is het kunnen beschikken over een adequate
planologische regeling (niet ouder dan 10 jaar), waarin het rneest rece¡rte ruimtelijk beleid
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in een juridisch bindende vorm is neergelegd. De uitgangspunten hiervoor staan
beschreven in het plan van aanpak. Het plan van aanpak is in de collegevergadering van 6
juni 2016 behandeld.

Argumenten

1.1 en 5.1 De zienswijzen zijn beoordeeld en waar een aanpassing nodig is, verwerkt in
h et on twerpbestem m i n g s pl a n.

Er zijn 35 zienswijzen ingediend op het voorontwerp bestemmingsplan. Van deze 35
zienswijzen hebben 28 zienswijzen betrekking op het vervallen van de functie
detailhandel, 5 zienswijzen zijn meelifters met het bestemmingsplan, 1 zienswijze is
afkomstig van Rijkswaterstaat en l zienswijze heeft betrekking op een waardevolle boom.

Ten aanzien van de ingekomen reacties ten aanzien van het vervallen van detailhandel
kan het volgende worden opgemerkt. Voor de van toepassing zijnde locaties, zoals nader
aangeduid in het bijgevoegde Eindverslag inspraak, is de bestemming teruggebracht naar
'Centrum'en wordt hiermee ook de functie detailhandel teruggebracht. Hiermee wordt
invulling gegeven aan de in het bestemmingsplan opgenomen afwijkingsmogelijkheid ten
behoeve van detailhandel. Uitgangspunt is dat binnen 3 jaar hier dan wel detailhandel
dient te zijn gevestigd. Als na deze periode geen detailhandel aanwezig is, bestaat de
mogelijkheid om met de in het bestemmingsplan opgenomen wijzigingsbevoegdheid de
bestemming 'Centrum' alsnog om te zetten naar'Gemengd'. Deze wijzigingsbevoegdheid
is opgenomen voor de panden die gelegen zijn buiten het kernwinkelgebied en met
uitzondering van panden gelegen aan de Maaspoort, aangeduid als'overige zone -
maaspoort'.

Ten behoeve van de ontwikkelingen, die meeliften met het bestemmingsplan, zijn
ruimtelijke onderbouwingen opgesteld. Hieruit blijkt dat er vanuit planologisch oogpunt
geen bezwaar bestaat tegen deze ontwikkelingen. De plannen zijn opgenomen in het
ontwerp bestem m in gspla n.

Voor het overige wordt verwezen naar het bijgevoegde Eindverslag inspraak. Daarnaast is
nog een aantal ambtshalve wijzigingen aangebracht.

De provincie heeft laten weten dat er geen aanleiding is tot het indienen van een
zienswijze.

2.1, 3.1 en 4.1 Met de meelifters zijn overeenkomsten gemaakt.
Met de initiatiefnemers van de ontwikkelingen die meeliften in het bestemmingsplan zijn
overeenkomsten gemaakt met betrekking tot bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen en
verhaal van planschade. Tevens is in één geval een sloopverklaring ondertekend.

Kanttekeningen en risico's

Er zijn geen kanttekeningen en risico's.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Voor de totstandkoming van het bestemmingsplan is de afdeling Ruimte & Economie
verantwoordelijk. De toelichting en regels zijn in eigen beheer gemaakt, de verbeelding is
door een extern bureau getekend.
De kosten worden ten laste gebracht van grootboeknummer 810 0000, economische
categorie 6343 100 (herziening bestemmingsplannen).
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Er lopen 6 ontwikkelingen mee in dit bestemmingsplan van 5 initiatiefnemers. De
initiatiefnenrers dielrerr hiervarr op grond van de legesverordening ieder €.4.3?2,40 te
betalen, in totaal is dit € 2t.6L2,--. Dit bedrag komt ten goede aan Leges herziening
bestemm ingsplannen, Grootboekrekening : B 10 0000, Categorie : 734 0072.

In de anterieure overeenkomsten zijn afspraken gemaakt over bijdragen aan ruimtelijke
ontwikkelingen. Deze bijdragen zijn overeengekomen voor zover de ontwikkelingen te
maken hebben met nieuw vastgoed (€ 18,- per mz). Voortransformatie van vastgoed zijn
geen bijdragen versclruldigd. Een en ander resulteeft in onderstaande bijdragen:
Kromstraat 9: € 8.136,--
Maasstraat 20: € 2.880,--
Hegstraat 26: € 1.980,--

De totale bijdrage is € 12.996,-. De bijdragen worden gestort in de voorziening anterieure
overeenkomsten (V1057), Grootboeknummer: 9220004, Economische categorie :

734OOLB.In alle overeenkomsten is afgesproken dat de bijdragen worden ingezet voor het
stadspark.

Uitvoering/evaluatie

Het ontwerp bestemmingsplan wordt gedurende zes weken, vanaf 14 juni 2018 tot en met
25 juli 2018 ter inzage gelegd. Gedurende deze termijn kunnen zienswijzen worden
ingediend.

Commu nicatie/ participatie

Communicatie met betrekking tot het bestemmingsplan vindt tijdens de procedure plaats
conform het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening en via de gebruikelijke kanalen.

De kennisgeving van de voorbereiding werd 29 maart 2OI7 geplaatst in'lWeeft'. Het
voorontwerp bestemmingsplan heeft in de periode vanaf 28 september 2Ol7 tot en met B

november 2Ot7 ter inzage gelegen. Over het voorontwerp bestemmingsplan is overleg
gevoerd met de provincie Limburg.

Tevens zijn de eigenaren van de panden, waarvan de bestemming in het kader van het
voorontwerp bestemmingsplan naar Gemengci of Wonen zijn getransiormeerd, hierover
geinformeerd en heeft op 10 oktober 2Ol7 een inloopbijeenkomst plaatsgevonden.

De kennisgevingen van de terinzageleggingen van het voorontwerp bestemmingsplan, het
Ontwerp bestemmingsplan en het vastgestelde bestemmingsplan zijn en worden
gepubliceerd in de Staatscourant, in'VlAlimburg'(opvolger'ViaWeert'en'lWeert') en in
het Gemeenteblad.

De indieners van de zienswijzen op het voorontwerp bestemmingsplan worden tevens per
brief geïnformeerd over de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan en ze
ontvangen het Eindverslag inspraak.

Geadviseerd wordt dit voorstel op de TILS-lijst te plaatsen overeenkomstig afspraak met
de raad in het kader van de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure.

Overleg gevoerd met

Intern:

Marian Afts (Ruimte & Economie)
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Extern:

Initiatiefnemers van ontwikkelingen die meeliften met het bestemmingsplan

Bijlagen:

1. Ontwerp bestemmingsplan 'Binnenstad 2017' inclusief bijlagen
2. ontwerp-raadsbesluit
3. Zienswijzen op het voorontwerpbestemmingsplan
4. Eindverslag inspraak
s. Collegebesluit van 19 september 2017
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