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Onderwerp

Herontwikkeling locatie De Burcht 100.

Voorstel

1. Met de herontwikkeling van de locatie De Burcht 100 in principe en onder voorwaarden
in te stemmen met een Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure);
2. In afwachting van een definitieve (ontvankelijke) aanvraag voor een
omgevingsvergunning de principetoestemming te laten gelden tot uiterlijk 1 oktober 2019

Inleiding

Door de heer G. Vereijken van Vereijken Vastgoed B.V. is namens de heer B. Haex van
Aannemersbedrijf Haex B.V. een principeverzoek ingediend voor de transformatie van de
voormalige gymzaal aan De Burcht 100 naar 7 wooneenheden. Het bebouwde oppervlak
blijft ongewijzigd. Wel zullen er op het perceel buitenruimten en parkeervoorzieningen
worden gerealiseerd. In zijn verzoek geeft initiatiefnemer aan dat de parkeervoorzieningen
op eigen terrein worden gerealiseerd. Vanwege de aanwezigheid van een groenstrook in
de openbare ru¡mte is dit niet mogelijk. De parkeerplaatsen dienen te worden gerealiseerd
op het naastgelegen openbare parkeerterrein. Initiatiefnemer dient een gedeelte van dit
parkeerterrein te kopen ten behoeve van deze woningen. Dit is met initiatiefnemer
besproken. Een gedeelte van dit parkeeterrein zal verder in stand worden gehouden om
aan de overige parkeerbehoefte van bezoekers van deze woningen en omliggende
omgeving te voldoen. Het resterende gedeelte van dit parkeerterrein kan met de
verkoopopbrengst van de 7 parkeerplaatsen worden heringericht met een
groenvoorziening (ontstening). Dit zal door de gemeente worden uitgevoerd.
Het bouwplan kan worden gerealiseerd met een Omgevingsvergunning (uitgebreide
procedure). Deze ontwikkeling kan dan in het op te stellen bestemmingsplan
'Woongebieden 2019' worden meegenomen.
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Het doel is om de beoogde herontwikkeling voor deze locatie planologisch te regelen.

Argumenten

1.1 Vanuit stedenbouwkundig en planologisch oogpunt bestaat onder nadere voorwaarden
tegen deze herontwlkkellng geen bezwaar.
Op grond van het geldende bestemmingsplan 'Weert-Noord en Craswinkel 2010' heeft dit
narraai rio hocfomminn rÇnnÉr i-ici heireff hier ecn vnormaiine nvnn'zaai äêt rìm7êiten
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van de huidige functie als gymzaal naar woningen is een gewenste ontwikkeling in een
bestaande omgevlng met burgerwoningen. In algerrrerre ¿irr is er eerr t¡versultuL ¿¿n
maatschappelijke voorzieningen en is er behoefte aan aanvullende woningen in de
huursector. Het zijn woningen voor kleine huishoudens. Ook hier is behoefte aan.

1.2 Het plan heeft een positieve kwaliteitsimpuls naar de omliggende omgeving.
Het plan heeft een posit¡eve uitstraling naar zijn omgeving en bestaande leegstand wordt
opgevuld.

2.1 De principetoestemm¡ng wordt in tijd beperkt tot 1 oktober 2019.
Initiatiefnemer zal er op worden gewezen dat dit een principetoestemming is, waaraan
geen rechten kunnen worden ontleend. Als hij van dit recht gebruik wil maken, dient
uiterlijk 1 oktober 2019 een ontvankelijke aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreide
procedure) te zijn ontvangen.

Kanttekeningen en risico's

1.1 Om aan de parkeerbehoefte te kunnert voldoe¡t dient initiatiefnemer een gedeelte van
de naastliggende openbare parkeerplaats aan te kopen.
Het betreft 7 parkeerplaatsen ten hehoeve van cle bewoners. Hiervoor is een vezoek tot
kostenraming uitgezet bij een taxateur. Hierwordt in een laterstadium op teruggekomen

Financiële, personele en juridische gevolgen

Leoes
De kosten voor de omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) bedragen
€ 6.066,00 (prijspeil 2019). Het bedrag aan leges komt ten goede aan de totale opbrengst
leges omgevingsvergu nnin gen.

luridische gevolgen
Met initiatiefnemer wordt een overeenkomst gesloten in vcrband mct dc afwenteling van
planschade. Tevens zal een verkoopovereenkomst worden gesloten in verband met de aan
te leggen 7 parkeerplaatsen door initiatiefnemer.

Personele gevolgen
Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Bij de invulling van het bouwplan dient initiatiefnemer aan de gestelde eisen ten aanzien
van duurzaamheid te voldoen.

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing

Com m u n icatie/ pa rticipatie
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Initiatiefnemer wordt per brief geinformeerd over dit besluit.

Overleg gevoerd met

Intern

Marian Afts, Jack Westenberg (afdeling R&E)
Dit verzoek is verder in het intaketeam behandeld, waarin diverse disciplines van de
afdeling R&E deel van uitmaken.

Extern

Dhr. Vereijken
Dhr. Haex

Bijlagen:

1. Principeverzoek met bijlage
2. Antwoordbr¡ef met bijlage.
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