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Ontwerpbestemmingsplan'Industriekade 32-34 en 35'.

Voorstel

1. Met het ontwerpbestemmingsplan 'Industriekade 32-34 en 35' en het
ontwerpraadsbesluit in te stemmen.
2. Met het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan 'Industriekade 32-34
en 35' in te stemmen.
3. Met de anterieure en planschadeovereenkomst in te stemmen.

Inleiding

In de vergadering van 11 april2O77 heeft uw college besloten in principe medewerking te
verlenen aan de revitalisering en uitbreiding van Nukamel Productions B.V. Nukamel
Productions B.V. is voornemens de productiecapaciteit op de bestaande locatie
uit te breiden, de productie- en goederenstromingen te optimaliseren en het geheel te
upgraden/revitaliseren. De eerste fase van deze ontwikkeling betreft de uitbreiding van de
productie direct gelegen aan de bestaande bedrijfspanden Industriekade 32-34 en 35. De
volgende aansluitende fase is de nieuwbouwontwikkeling gelegen aan de overzijde van de
straat aan de Industriekade 35. Het voornemen is om deze bedrijfsgebouwen te koppelen
via een luchtbrug.

Beoogd effect/doel

Het doel is om deze ontwikkeling planologisch te regelen voorde locaties Industrieweg 32-
34 en 35.

Argumenten

1.1. Vanuit planologisch oogpunt bestaat tegen deze herziening van het bestemmingsplan
geen bezwaar.
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De locatie Industriekade 32-34 heeft ingevolge het geldende bestemmingsplan
'Bedrijventerreinen 2013' de enkelbestemming 'Bedrijventerrein', de dubbelbestemming
'Waarde - Archeologie middelhoog', de functieaanduidingen' specifieke vorm van bedrijf
uitgesloten - grote lawaaimaker' en 'bedrijf tot en met categorie 3.2' en de
gebiedsaanduidingen 'gezoneerd industrieterrein' en 'vrijwaringszone - molenbiotoop'. Als

maatvoering geldt voor deze locatie een maximale bouw- en goothoogte van 6 meter.
De locatie Industriekade 35 heeft dezelfde bestemming met uitzondering van de

archeologische waarde en een maatvoering waarbij een maximale bouw- en goothoogte
geldt van 12 meter.
Het betreft hier 2 bestaande bedrijfslocaties, waarbij onderhavige ontwikkeling als doel
heeft het upgraden/revitaliseren van de bedrijfsgebouwen, waarbij door middel van een

luchtbrug een verbinding tussen deze twee locaties zal worden gelegd voor wat betreft
goederenstromen.
De locatie Industriekade 35 wordt dus bij het bedrijf betrokken.
Het bouwplan is strijdig met het bestemmingsplan. Met een herziening van het
bestemmingsplan op grond van artikel 3.1Wet ruimtelijke ordening kan aan deze

ontwikkeling de gevraagde medewerking worden verleend.
Het bestaande beleid van de gemeente ten aanzien van bedrijventerreinen, zoals onder
meer verwoord in de Structuurvisie Weert 2025 en het bestemmingsplan verzet zich niet
tegen deze ontwikkeling.

1.2 Met de beoogde revitalisering van het bedrijf wordt naast de uitbreiding van de
productiecapaciteit en het personeelsbestand ook een meerwaarde gecreëerd voor de
omgeving.
Met de uitbreiding van de productiecapaciteit en het personeelsbestand is het mogelijk om
mee te kunnen gaan in technische ontwikkelingen waardoor een goede en financieel
gezonde bedrijfsvoering kan worden gecontinueerd.
De keuze voor uitbreiding op de huidige locatie is tot stand gekomen na het onderzoeken
van mogelijke alternatieven. Gekeken is naar een verplaatsing van het bedrijf naar een
andere locatie. Dit alternatief bleek financieel niet haalbaar.
Met de optimalisatie van de bestaande bebouwing is het noodzakelijk om meer volume ten
behoeve van opslag/voorraad te kunnen creëren. Dit volume dient in de hoogte te worden
gezocht vanwege het ontbreken van voldoende grond in de omgeving'
Voor wat betreft de routing van de diverse (goederen)transporten is ontlasting van het
verkeer op de Industriekade het doel. Dit komt ten goede aan de huidige beleving en

uitstraling van de directe omgeving aan de Industriekade.
Bestaande, oude en vervallen opstallen worden gesloopt en vervangen door passende

nieuwbouw. De bestaande te handhaven bebouwing wordt vernieuwd en naar een hoger
niveau gebracht.

2.1 De ter inzage legging maakt deel uit van de procedure.
Het bestemmingsplan wordt als ontwerp plan gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Dan

bcstaat dc mogelijl<hcid voor een ieder om zienswijzen in te dienen.

Kanttekeningen en risico's

Ten aanzien van de te realiseren luchtbrug over eigendom van de gemeente zal een

aparte overeenkomst worden gesloten zodra bekend is hoe deze wordt vormgegeven
Hierin dienen onder meer nadere bepalingen te worden opgenomen omtrent
verkeersveiligheid en verschuldigde precariorechten.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Financiële gevolgen
Leges
De kosten voor de herziening van het bestemmingsplan bedragen € 5.781,78 (prijspeil
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2Ol7). Deze kosten worden bij de initiatiefnemer in rekening gebracht. De kosten van het
principeverzoek ad e 817,09 zijn reeds in rekening gebracht. Dit bedrag wordt verrekend
met de leges voor het bestemmingsplan.
Het bedrag aan leges komt ten goede aan de totale opbrengst leges herziening
bestemm ingsplannen.

Compensatie voor het kappen van 2 bomen
In verband met deze ontwikkeling zullen twee waardevolle bomen worden gekapt. Dit in
verband met belemmeringen die het bedrijf ondervindt bij het manoeuvreren van
vrachtverkeer. Voor het kappen van deze bomen wordt compensatie geleverd. Ter zake is
een taxatie uitgebracht om de waarde van deze bomen te bepalen, Inclusief
verwijderingskosten staat hier een compensatiebedrag van € 11.000,-- per boom, of in
totaal €22.000,-- tegenover. Dit bedrag komt ten goede aan het fonds Stedelijk Groen
ten behoeve van de herinrichting van het wijkpark Fatima.

Juridische gevolgen
Met initiatiefnemer wordt een anterieure en planschadeovereenkomst gesloten in verband
met de afwenteling van planschade en de bijdrage voor de te kappen bomen.

Personele gevolgen
Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

Het bestemmingsplan kan naar verwachting in het tweede kwartaal 2019 worden
vastgesteld.

Communicat¡e/part¡cipatie

Het bestemmingsplan wordt met ingang van 24 januari 2019 gedurende 6 weken, dat wil
zeggen tot en met 6 maart 2019 ter inzage gelegd.

De bekendmaking van het ontwerp bestemmingsplan wordt gepubliceerd in VIAlimburg,
het Gemeenteblad en de Staatscourant. De stukken liggen ter inzage bij de informatie- en
servicebalie van het stadhuis.
Het plan is digitaal raadpleegbaar via de websites www.weert.nl/bestemminosolannen en
www. ru imteliikeolannen. n l.

Met de provincie Limburg wordt overleg gevoerd via www.ruimtelijkinzichtlimburg.nl.

Geadviseerd wordt dit advies op de TILS-lijst te zetten in het kader van de Uniforme
Openbare Voorbereidingsprocedure, zulks conform afspraak met de raad.

Overleg gevoerd met

Intern:
Hugo Zontrop, Werner Mentens, Anouk Cramers, Marian Arts (afdeling Ruimte &
Economie)
Karin van de Water (afdeling VTH)

Extern:
Frank lanssen (BRO)
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Geert van den Boomen (Nukamel Productions B.V.)

Bijlagen:

1. Ontwerp bestemmingsplan 'Industriekade 32-34 en 35'
2. Ontwerp raadsbesluit
3. Anterieure en planschadeovereenkomst
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