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Onderwerp

Bestemmingsplan, projectopdracht en programma van eisen, fase 3 Laarveld

Voorstel

1. In te stemmen met het herzien van het bestemmingsplan van fase 3 van Laarveld
en het herzien van het exploitatieplan van Laarveld

2. In te stemmen met de projectopdracht Laarveld fase 3
3. In te stemmen met het programma van eisen Laarveld fase 3

Inleiding

De woningmarkt is aangetrokken. Plannen voor woningbouw tot en met 2019 zijn in
voorbereiding of worden momenteel gerealiseerd. De gemeente moet zich voorbereiden op
voldoende plannen die vanaf 2020 tot realisatie komen. De ontwerp Structuurvisie Wonen
Midden Limburg 2018 tot en met 202I is op 19 februari 2019 vastgesteld door het college
van B&W. Naar verwachting stelt de gemeenteraad de structuurvisie vast op 3 juli 2019.
Woningbouw in fase 3 van Laarveld past binnen de woningbouwprogrammering zoals die
is opgenomen in de structuurvisie. Realisatie is gepland vanaf 2020. Om realisatie vanaf
2020 mogelijk te maken moet nu worden gestart met de voorbereidingen.
Aanvullend op de ontwikkeling van fase 3 bestaat, vanwege de bijgestelde prognoses, de
behoefte om fase 4 te ontwikkelen. Het is van belang om in de komende periode te
onderzoeken welke strategische keuzes voor de ontwikkeling van fase 4 moeten worden
gemaakt.

Beoogd effect/doel

Het doel is de ontwikkeling van Laarveld fase 3 op te starten om uiteindelijk tot een
ontwikkeld gebied te komen.

Argumenten

In te vullen door het B&W secretariaat:
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1. Herziening van het bestemmingsplan van fase 3 is noodzakelijk om hier woningen
te kunnen bouwen. Tevens dient het exploitatieplan van Laarveld te worden
herzien. Het proces zoals beschreven in de projectopdracht dient hiervoor te
worden doorlopen.

2. De projectopdracht vormt een sturingsmiddel in de uitvoering van het project.
Om gedurende het gehele project te kunnen sturen en monitoren dienen de
parameters Geld, Organisatie, Communicatie, Kwaliteit, Informatie en Tijd
(GOCKIT) zo SMART mogelijl< in de projectopdracht te worden vastgelegd; het
projectresultaat dient eenduidig te zijn geformuleerd.

3. In het programma van eisen (pve) zijn de uitgangspunten en eisen geformuleerd
waaraan het te ontwikkelen plan moet voldoen. Het pve is daarmee het
toetsingskader voor deze plannen.

Kanttekeningen en risico's

De risico's zijn in de projectopdracht beschreven.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De kosten voor het opstellen van de projectopdracht en het pve zijn onderdeel van de
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Duurzaamheid

Aspecten/eisen met betrekking tot duurzaamheid zijn beschreven in het programma van
eisen. Met name aspecten die fysiek ruimtebeslag vergen zijn daarin opgenomen. Daarbij
kunnen onder andere worden genoemd: ruimte in openbaar gebied voor de eventuele
aanleg van een warmtenet, ruimte voor een eventueel wijkstation voor collectieve WKO,

reserveruimte voor nog niet bekende en nader uit te werken duurzaamheidsaspecten.
Duurzaamheidsaspecten die geen ruimtebeslag vergen worden in de ontwerpfase nader
uitgewerkt en later afzonderlijk ter besluitvorming voorgelegd.

Uitvoering/evaluatie

Uw college wordt door middel van voortgangsrapportages frequent geinformeerd over dit
project. Tussenproducten worden steeds ter besluitvorming aan uw college voorgelegd.
Met het opstellen van het pve is de definitiefase afgerond en start de ontwerpfase. Het
eindproduct van de ontwerpfase, met als onderdeel de uitwerking van de
duurzaamheidsaspecten, is het eerstvolgende product dat wordt voorgelegd.

Com mu n icatie/ pa rticipatie

Gemeente en ontwikkelenrle partij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de inrichting en
uitvoering van de communicatie met belanghcbbenden en betrokkenen en zullen daarbij
steeds met elkaar afstemming zoeken. Als communicatie-instrument zal onder andere een

informatieavond voor omwonenden en andere belanghebbenden worden gebruikt. Verder
wordt de website Laarveld ingezet.

Door belangstellenden wordt regelmatig gevraagd wanneer de volgende fase van Laarveld
wordt ontwikkeld. In fase 1en 2 zijn immers nog slechts 2 kavels te koop. Om antwoord
te geven op deze vraag en om de ontwikkeling van Laarveld fase 3 nu al onder de

aandacht te brengen, wordt een persbericht uitgebracht, waarin de beoogde planning van
fase 3 wordt aangegeven.

De dorpsraad Laar wordt afzonderlijk mondeling geTnformeerd
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Overleg gevoerd met

Intern: projectteam Laarveld (Paul Verhappen, Birgit Petit (projectbureau Weert), Marian
Afts, Peter Kuppens, Michel Jans, Orte Hermus, Werner Mentens, Roel Beunen, Rick
Martens, Tjalle Fijlstra (afdeling R&E), Maurice smeets (afdeling oG), Paul corpelijn
(afdeling WH), Wim Truyen (afdeling OCSW), Dirk Franssen, Patrik Trines (afdeling OG).
Dirk Küsters (afdeling communicatie).

Extern: Meulen Projectontwikkeling BV, René Dwars Makelaardij, Sweco

Bijlagen:

1. Projectopdracht Laarveld fase 3
2. Programma van eisen Laarveld fase 3
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