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Princi peverzoek transformatíe J u I ia nalaa n 6.

Voorstcl

1. In principe medewerking te verlenen aan transformatie en optoppen van het pand
Julianalaan 6 tot maximaal 5 woningen middels een Omgevingsvergunning (uítgebreid)
2. De principemedewerking te verlenen tot uiterlijk 15 februari 2020.

Inlciding

bijgaand principeverzoek
ingediend voor de transformatie van het pand Julianalaan 6 te Weert. Verzocht wordt het
pand te herbestemmen tot 4 woningen en een dakopbouw met 1 woning toe te voegen.

Het pand is in de periode 1930-1933 gebouwd door de familie Beeren van de BERA-
tricotagefabriek. Het pand diende als textíelwinkel. Vanaf 1980 was er een meubelzaak
gevestigd. Sinds ruim 2 jaar staat het pand leeg.

Ter plaatse is van toepassíng het bestemmingsplan 'woongebieden 2014' met de
bestemming 'Wonen' en de aanduiding 'detailhandef'. Het planvoornemen voldoet niet aan
het bestemmingsplan qua gebruik. Ter plaatse is maximaal het aantal woningen zoals
aanwezig toegelaten. Aangezien de winkel op de begane grond en de verdieping was
gevestigd, zijn ter plaatse geen woningen toegelaten. Verder is een goothoogte van 6 m
en een bouwhoogte van 9 m toegelaten. Het toevoegen van een dak is op grond van het
bestemmíngsplan zodoende rechtstreeks toegelaten.

Beoogd cffcct/doel

Wij komen tegemoet aan de wensen van onze inwoners, mits passend binnen ons beleid.
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1.1 Het plan voldoet aan de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2Aß bt en met 2027.

Er worden 5 appartementen gebouwd in de huursector. Dit type woning is in de

structuuruisie als kansrijk betiteld, uit het woningmarktonderzoek blijkt een grote behoefte

aan dit soort woningen. De ligging op loopafstand van het centrum is gunstig. Er wordt
308 m2 detailhanclel ui[ de nrarkt genomen en de leegstand vermindert. Dit voorkomt
verloedering en heeft een posiLief effect op de leefbaarheid.

1.2 Het plan is stedenbouwkundig onder voorwaarden akkoord.
Het bestcmmingsplan laat een goothoogte van 6 m en een bOuwhoogte van 9 m toe'
H¡ermee is het optoppen van het pand door het toevoegen van een dak te onclerltot¡wen.

Verder is het platte dak een dissonant in het karakteristieke jaren '30 rijtje, waar dit pand

mldden in ligt. Het näastgelegen pand met nummer 4 is een gemeentelijk monument. Bij

het huidige ontwerp zijn opmerkingen gemaakt. Onder andere is de dakrand te grof.

Geadviseerd wordt als voon¡¡aarde te stetlen dat het plan voorgelegd dient te worden aan

de monumenten-welstandsct¡nlrrissie en d¿t eerl púsltlef advles verkregen dient te
worden.

1.3 Er zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig.
De panden Julianalaan 4 tot en met 10 en de daarachter gelegen grote parkeerplaats

vormen één perceel. Daarmee kan de parkeerbehoefte op eigen terrein opgevangen

worden.

2.1 De principetoestemming wordt in tiid beperkt.
Om te voorkomen dat er slapende principetoestemmingen ontstaan wordt geadviseerd

hieraan een tennijn tot 15 fel¡ruari 2020, te verbinden. Initiatiefnemers hebben te kennen
gegeven er de voorkeur aan te geven om niet mee te liften met het bestemmingsplan

'Woongebieden 2019' maar om een zelfstandige procedure te volgen.

Kanttekeningcn cn risico's

1.7 Er dient aandacht te zijn voor de aspecten geluid en externe veiligheid.

Gezien de korte ligging van het pand tot de spoorlijn moet bij de transformatie akoestisch

onderzoek worden uitgevoerd. Op basis van de geluidscontouren is een overschrijding van

de voorkeursgrenswaarde van 55 dB te verwachten voor de spoorlijn. De verlening van

lrogere waarden zal dan ook noodzakelijk zijn.

Om een goed woon- en leefklimaat te kunnen garanderen zal moeten worden aangesloten

bij de binnenwaarde van 33 dB ult het Bouwt¡esluit 2012. Er rnoet dan ook rekening
worden gehouden met aanvullende gevelfsolatle, zoals dikke dubbele beglazíng en

geluidsgedempte ventilatieroosters, om de binnenwaarde van 33 dB in de woningen te

halen.

Aangezien het spoor een transportroute is van gevaarlijke stoffen dient ook het aspect

externe veiligheid te worden uitgewerkt in de rulffitellJke onderbouwlng. Het gaat hier dan

om de onderbouwing van het groepsrisico.

Flnanciële, personele en juridischc gcvolgcn

Voor een omgevingsvergunning (uitgebreid) bedragen de legeskosten € 6.066,-- (prijspeil

ZOlg). Deze leges komen boven op de bouwleges. De leges van dit principeverzoek

bedragen € 1.165,--. Deze leges worden te zijner tijd in mindering gebracht op de leges,

die verschuldigd zijn voor de procedure van de Omgevingsvergunning (uitgebreid),

In verband met kostenverhaal en het voorkomen van risico's voor de gemeente wordt een

planschadeverhaalsovereenkomst met initiatiefnemer aangegaan.
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Duurza¡mhcid

Er wordt een leegstaand pand herbestemd.

Uitvocrlng/ov¡lu¡tic

Uiterlijk 15 februari 2020 dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd.

Gommu nicatic/ particlpatic

Initiatiefnemer wordt geihformeerd m iddels bij gaande brief.

Ovurlog gcvoerd mct

Intern:

R&E: MarJo Beeren, Joke Jongeling, Johan van der Burg

Extern:

De heer Tullemans en de heer Beeren

BiJhgcn:

1. Principevezoek
2. Antwoordbrief met bijlage
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