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Principeverzoek voor het verbouwen van de panden aan de Roermondseweg 30 en 32.

Voorstel

In principe instemmen met het planvoornemen tot het verbouwen van de panden aan de
Roermondseweg 30 en 32 middels een omgevingsvergunning (uitgebreid) tot uiterlijk 1

augustus 2018.

Inleiding

Door Singel Vastgoed B.V. is een vooroverleg omgevingsvergunning ingediend voor het
verbouwen van de panden aan de Roermondseweg 30 en 32.

Ter plaatse is van toepassing het bestemmingsplan "Woongebieden 2Ol4" met de
bestemming'Wonen' en de aanduiding'detailhandel'. Conform het bestemmingsplan mag
de goothoogte van het bijgebouw 3,20 meter bedragen. Door de verbouwing wordt de
goothoogte van het bijgebouw verhoogd naar 5,10 meter. Dat is de reden dat het
planvoornemen niet aan het bestemmingsplan voldoet. Met toepassing van artikel 2.12,
eerste lid, onder a onder 3" Wabo kan medewerking verleend worden
(Omgevingsvergu nnin g uitgebreid).

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 ondernemers indien passend binnen ons
beleid.
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1.1 Het is redelijk om in afwijking van ons beleid aan het planvoornemen medewerking te
verlenen.

In het pand Roermondseweg 30 was de Kijkshop gevestigd. De Kijkshop heeft inmiddels
haar deuren gesloten. Door deze sluiting stijgt het aantal leegstaande winkelpanden wat
niet wenselijk is. Het pand Roermondseweg 32 staat sinds de bouw (2007) leeg. Na
verbouwing van beide panden zal er één grote winkelruimte ontstaan. Inmiddels is er een
concrete gegadigde voor dit pand. Om te voldoen aan de hedendaagse eisen, is het
wenselijk dat het bijgebouw wordt verhoogd van 3,50 naar 5,10 meter. Daar zit ook de
afwijking van het bestemmingsplan. Het aantaltoegestane m2 detailhandel wordt niet
vergroot. De nieuwe toegang aan de zijde van de Onzelievevrouwestraat is royaal en
overzichtelijk. Tevens komen meer parkeerplaatsen beschikbaar.

1.2 De omgeving wordt opgewaardeerd

De gevel aan de Roermondseweg krijgt een facelift, hetgeen een positieve invloed heeft op
de uitstraling van het pand. Het parkeerterrein aan de achterzijde wordt heringericht. De
garageboxen worden gesloopt en het braakliggende terrein aan de zijde van de
Onzelievevrouwestraat wordt ook ingericht ten behoeve van parkeren. Tevens worden een
aantal bomen geplant op het parkeerterrein. Dit alles betekent een opwaardering en
verbetering van de kwalitatieve uitstraling van het gebied.

1.3 De principetoestemming wordt in tijd beperkt tot een half jaar

Om te voorkomen dat er slapende principetoestemmingen ontstaan wordt geadviseerd
hieraan een termijn van een half jaar, tot l augustus 2018, te verbinden.

Kanttekeningen en risico's

Er zijn geen kanttekeningen

Financiële, personele en juridische gevolgen

Financiële gevolgen
Leges
De leges voor de Omgevingsvergunning (uitgebreid) bedraagt € 5.725,75 (prijspeil 2018)
Deze kosten komen boven op de bouwleges. De leges voor dit principeverzoek bedraagt
€ 817,09. Deze kosten worden in mindering gebracht op de leges voor de
Omgevingsvergunning (u itgebreid) wanneer de ontwikkeling door gaat.

Personele gevolgen
Niet van toepassing

Juridische gevolgen
In verband met de afwenteling van een eventueel planschaderisico dient met de
initiatiefnemer een planschadeovereenkomst te worden aangegaan.

Uitvoering/evaluatie

Initiatiefnemer dient een Omgevingsvergunning aan te vragen. Deze dient te zijner tijd 6
weken ter inzage gelegd te worden. De procedure heeft een wat langere doorlooptijd.
Naar verwachting zal met de realisatie in 2018 worden gestart.

Com m u n icatie/ pa rticipatie
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Initiatiefnemer wordt per brief geïnformeerd over uw besluit. Met de bewoners van de ter
plaatse aanwezige appartementen en met de direct omwonenden wordt een
informatiebijeenkomst georganiseerd, wanneer het plan in procedure kan worden
gebracht.

Overleg gevoerd met

Intern:

Intern:
Marian Arts (Ruimte & Economie)

Extern

Bijlagen

1. Principevezoek.
2. Antwoordbrief met bijlage.

Pagina 3



GEMEENTE Ï/vEERT

Singel Vastgoed B.V.
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Emmasingel 32
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Onderwerp
Kenmerk
Zaaknummer

: principeverzoek Roermondseweg 30 en 32
:2OL7/O874NG
:30975

Geachte heer Meftens,

Op 7 december 20L7 hebben wij uw principeverzoek ontvangen. Dit verzoek heeft betrekking op
uw planvoornemen om de panden aan de Roermondseweg 30 en 32 te verbouwen. Hieronder krijgt
u een reactie.

Besluit
Wij hebben besloten in principe medewerking te verlenen aan het verbouwen van de panden aan
de Roermondseweg 30 en 32. Deze principe medewerking geldt tot uíterlijk 1 augustus 2018. Wij
hebben hierbij het volgende overwogen.

Motivering
Bestemmingsplan
Ter plaatse is van toepassing het bestemmingsplan "Woongebieden 2Ot4'met de bestemming
'Wonen'en de aanduiding'detaílhandel'. Ingevolge het bestemmingsplan mag de goothoogte van
het bijgebouw maximaal 3,20 meter bedragen.

Leegstand voorkomen
De panden Roermondseweg 30 en 32 zullen worden samengevoegd. Na verbouwing van beide
panden zaleen grote winkelruimte ontstaan. Het pand kan dan gemakkelijkerworden verhuurd en
wordt er leegstand voorkomen. Om te voldoen aan de hedendaagse eisen, is het wenselijk dat het
bijgebouw wordt verhoogd naar 5,10 meter.

Overeenkomst
In verband met het kostenverhaal en het voorkomen van risico's voor de gemeente zullen wij een
planschadeverhaalsovereenkomst met u aangaan.

Procedure
U dient er rekening mee te houden dat inclusief het vooroverleg met diverse instanties ongeveer
26 weken proceduretijd nodig is. In de hierbij gevoegde bijlage is aangegeven hoe de procedure
om te komen tot een Omgevingsvergunning er globaal uitziet, aan welke wettelijke en technische
eisen deze dient te voldoen. Een ontvankelijke aanvraag Omgevingsvergunning dient uiterlijk 1
augustus 2018 te zijn ingediend. Wij ven¡¡achten dat u voor de activiteiten bouwen en handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening een vergunning nodig heeft.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950,6000 AZ Weert

Telefoon: t4 0495 of (0a95) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Websi te : www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert



Clausule
Dit is een principetoestemming, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. U mag er in
beginsel op vertrouwen dat de procedure wordt gestaft om te komen tot een
omgevingsvergunning. Wanneer mocht blijken dat er op het moment van de procedure wettelijke
of bekendgemaakte beleidsmatige trelelselelr zijlr orrr cle urrtgevirtgsvergurtrrittg te verlenen of
wanneer mocht blijken dat gerechtvaardigde belangen van derden de gemeente ertoe nopen de
omgevingsvergunning te weigeren, dan kan de vergunning niet verleend worden.
Verder dient hierbij het voorbehoud gemaakt te worden dat een dergelijke wijziging open staat
voor zienswijzen en beroep en dat dit in het uiterste geval zou kunnen leiden tot het weigeren van
de omgevin gsvergu nning.

Leges
De leges voor de Omgevingsvergunning (uitgebreid) bedraagt e 5.725,75 (prijspeil 2018). Deze
kosten komen boven op de bouwleges. De leges van dit principeverzoek bedragen € 817,09
(prijspeil 2Ot7). Deze leges worden te zijner tijd in mindering gebracht op de leges, die
verschuldigd is voor de procedure van het bestemmingsplan. De factuur voor uw principeverzoek
wordt u separaat toegezonden.

Overige activiteiten
Op dit moment wordt uw planvoornemen beoordeeld door de afdeling Vergunningen, Toezicht en
Handhaving. De resultaten van deze beoordeling ontvangt u via een afzonderlijke brief.

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@weert.nl.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G. Brinkman
gemeentesecretaris

A.A.M.M. Heijmans
burgemeester



Biilaqe

Omgevingsvergunning (uitgebreid)
De te volgen procedure voor een omgevingsvergunning (uitgebreid) is geregeld in de Wet algemene
bepalingen omgev¡ngsrecht. Alle bescheiden hiervoor dienen door en voor uw rekening te worden
aangeleverd.

Voor deze uitgebreide procedure bedragen de legeskosten € 5.725,75 (prijspeil 2018). U dient er
rekening mee te houden dat inclusief het vooroverleg met diverse instanties ongeveer 26 weken
proceduretijd nodig is.

Voor een omgevingsvergunn¡ng (uitgebreid) is een ruimtelijke onderbouwing in de vorm van een
toelichting en een digitale verbeelding.

De in de toelichting te venryerken gegevens
1. Zie Besluit ru¡mtelijke ordening, artikel 3.1.6
2. Begrenzing van het gebied en de omschrijving van het project waarvoor vergunning wordt

aangevraagd.
3. Bestaande bestemmingsplan en geldende bestemming, en omschrijving van de afwijking.
4. Geldend rijksbeleid, provinciaal beleid en gemeentelijk beleid.
4. Resultaten relevante onderzoeken (bodemverontre¡niging en draagkracht bodem,

geluidsonderzoek, flora- en fauna, archeologisch onderzoek, Vogel- en Habitatrichtl¡jn,
watedoets, externe veiligheid, luchtkwaliteit).

5. Overige aspecten project: bijv. kabels, leidingen, privaatrecht.
6. Ruimtelijke onderbouwing project in het bestemmingsplan:

. planologischeonderbouwing;

. afweging van alle belangen en beschrijving gevolgen project op de omgeving (verkeer,
parkeren, milieu, ruimtelijk, agrarisch, stedenbouwkundig, landschappelijk, archeologisch,
cultuurhistorisch, ladder voor duurzame verstedelijking);

. motivatie project;

. duur¿aamheid;

. econom¡sche uitvoerbaarheid (o.a. planschaderisicoanalyse).
Al deze aspecten dienen aan de orde te komen in de toel¡cht¡ng, doch afhankelijk van de zwaarte van
het project is het niet noodzakelijk deze onderzoeken ook allemaal uit te voeren. U dient deze dan wel te
benoemen doch daarbij dient te worden aangegeven waarom deze in dit geval niet noodzakelijk zijn.

Bevoegdheid
Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het verlenen van de
omgevingsvergunning (uitgebreid). In een aantal gevallen is een verklaring van geen bedenkingen
nodig van de gemeenteraad.

Procedure
De procedure ziet er globaal als volgt uit:

1. de ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreid) l¡gt tezamen met alle relevante stukken in
het kader van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure 6 weken ter visie, waarbij door
eenieder zienswijzen naar voren kunnen worden gebracht;

2. na de ter inzage legging wordt er, mede naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen, binnen
12 weken door B en W een besluit genomen over de verlening van de omgev¡ngsvergunning
(uitgebreid);

3. bekendmaking vaststelling binnen 2 weken na vaststell¡ng, dan wel bekendmaking binnen 6
weken na vaststelling ¡ndien:

a. GS of minister zienswijze hebben ingediend en deze niet volledig is overgenomen



b. wijzigingen bij het verlenen van de omgevingsvergunning (uitgebreid);

binnen de onder 3 genoemde term¡jn van 6 weken kunnen GS of de miníster bepalen dat een
lran:alrl an¡lar¡loal r¡¡n da r¡ornr ¡nninn naan nndcrdoel hliìft r r¡tmâkên r/ân det ñlân lrêâaÈ¡ê\/ê
vvPes rv

aanwijzing);
besluit college van b&w ligt gedurend€ 6 w€k€n ter inzage, d¡t is tevens termijn voor het

instellen van beroep bij de Rechtbank Roermond;

Verder geldt ten aanzien van geluidszones het volgende

1. Voor zover de uitvoering van de Wet geluidhinder zulks vereist, geeft de toelichting aan:

a. cle ligging en cle afmetingen van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en van
geluidsgevoelige terreinen, die gelegen zijn binnen de zone van een weg, spooruveg of industrieterreitr
als bedoeld in de Wet geluidhinder;
b. de functie van de voornaamste wegen, alsmede het dwarsprofiel dan wel het aantal rijstroken
daarvan dan wel de as van de weg waarmee gerekend is, bedoeld in artikel 74van de Wet
geluidhinder.
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