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Beste heer -

Op 19 juli 2019 heeft u een brief naar de gemeente toegestuurd. Hierin verzoekt u om
medewerking aan transformatie van het pand Julianalaan 6 te Weert. Hieronder krijgt u
antwoord op uw verzoek.

Besluit
Wij hebben besloten in principe en onder voorwaarden in te stemmen met het
transformeren van het pand Julianalaan 6in 4 appaftementen en hettoevoegen van een
dak waaronder een 5e appartement wordt gerealiseerd. Zoals door u is aangegeven
heeft u de voorkeur voor het voeren van een zelfstandige procedure. Een
omgevingsvergunning (uitgebreid) is in dit geval het meest logisch. De
omgevingsvergunning (uitgebreid) dient uiterlijk 15 februari 2O2O te zijn aangevraagd.
Wij hebben hierbij het volgende overwogen.

Motivering
Het plan voldoet aan de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021.
Er worden 5 appartementen gebouwd in de huursector. Dit type woning is in de
structuurvisie 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 detailhandel uit de markt genomen en de leegstand vermindert. Dit
voorkomt verloedering en heeft een positief effect op de leefbaarheid.

Het plan is stedenbouwkundig onder voorwaarden akkoord.
Het bestemmingsplan laat een goothoogte van 6 m en een bouwhoogte van 9 m toe.
Hiermee is het optoppen van het pand door het toevoegen van een dak te onderbouwen
Verder is het platte dak een dissonant in het karakteristieke jaren '30 rijtje, waar dit
pand midden in ligt. Het naastgelegen pand met nummer 4 is een gemeentelijk
monument. Bij het huidige ontwerp zijn opmerkingen gemaakt. Onder andere is de
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dakrand te grof. Als voorwaarde voor de principe medewerking stellen wij dat het plan
voorgelegd dient te worden aan de monumenten-weistandscommissie en dat een positief
advies verkregen dient te worden.

Er zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig.
De panden lulianalaan 4 tot en met 10 en de daarachter gelegen grote parkeerplaats
vormen één perceel. Daarmee kan de parkeerbehoefte op eigen terrein opgevangen
worden.

Aandachtspunten
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 hogere 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 uit het Bouwbesluit 2012. Er moet dan ook
rekening worden gehouden met aanvullende gevelisolatie, zoals dikke dubbele beglazino
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 ruimtelijke onderbouwing. Het gaat hier
dan om de onderbouwing van het groepsrisico.

Overeenkomst
In verband nret 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 overleg met diverse instanties
ongeveer 26 weken proceduretijd nodig is. In de hierbij gevoegde bijlage is
aangegeven hoe de procedure tot het verlenen van een omgevingsvergunning er
globaal uitziet en aan welke wettelijke en technische eisen deze dient te voldoen. Een
ontvankelijke aanvraag omgevingsvergunning dient uiterlijk 15 februari 2O2O te zijn
ingediend.

Clausule
Dit is een principetoestemming, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. U

mag er in beginsel op veftrouwen dat de procedure wordt gestart om te komen tot
een omgevingsvergunning. Wanneer mocht blijken dat er op het moment van de
procedure wettelijke of bekendgemaakte beleidsmatige beletselen zijn om de
omgevingsvergunning vast te laten stellen of wanneer mocht blijken dat
gerechLvaardigde belangerl van derden de genreente eftoe nopen de
omgevingsvergunning niet te verlenen, dan kan de ontwikkeling niet door gaan.
Verder dient hierbij het voorbehoud gemaakt te worden dat een omgevingsvergunning
(uitgebreid) open staat voor zienswijzen en beroep en dat dit in het uiterste geval zou
kunnen leiden tot het vernietigen van de omgevingsvergunning.

Leges

€ 6.066,00 (prijspeil 2OL9). Deze leges komen boven op de bouwleges. De leges van
dit principeverzoek bedragen € 1.165,00. De factuur voor uw principeverzoek ad.



€ 1.165,00 wordt u separaat toegezonden.

Tot slot
Wij gaan ervan uit u dat u tevreden bent met dit antwoord. Heeft u nog vragen?
Neemt u dan contact op met Marian Arts. Ze is telefonisch bereikbaar onder nummer
(0495) 575 22L en per email via m.arts@weert.nl.
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