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GEMEENTE vvEERT

Onderwerp

Ontwerp bestemmingsplan'Vensteeg 1'

Voorstel

1. Met het ontwerp bestemmingsplan'Vensteeg 1'en het ontwerp raadsbesluit in te
stemmen.
2. Met de anterieure overeenkomst en planschadeovereenkomst in te stemmen.
3. Met het opstarten van de inspraakprocedure door het ter inzage leggen van het ontwerp
bestemmingsplan in te stemmen.

Inleiding

De gemeenteraad heeft op 28 februari 2018 ingestemd met het toelaten van 20 extra
ruimte voor ruimte woningen in onze gemeente. Hiermee helpt Weert de provincie
Limburg, Ruimte voor Ruimte Limburg CV en de overige gemeenten in Midden-Limburg bij
het realiseren van de rest taakstelling ruimte voor ruimte.

Het college heeft op 10 april 2018 ingestemd met het principeverzoek om aan de Vensteeg
tegenover nummer 2 een ruimte voor ruimte woning toe te laten.

Dit is de vierde locatie van deze 20 extra woningen, waarvan de
bestemmingsplanprocedure op kan starten. Verder zijn 2 principetoezeggingen gedaan
waarvan de ontwikkeling door gaat. Dit betekent dat er nog ruimte is voor 12 woningen
Hieronder een overzicht van de stand van zaken:

. Bergerothweg B1A en 818,2 woningen, bestemmingsplan is vastgesteld

. Grotesteeg 94, 1 woning, bestemmingsplan is vastgesteld

. Diesterbaan 6, 1 woning, ontwerp bestemmingsplan in procedure

. Vensteeg L, I woning, ontwerp bestemmingsplan gereed

. Moeselschansweg, 1 woning, principebesluit genomen

. Geuzendijk tussen 15 en 19, 2 woningen, principebesluit genomen

Afdeling
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Soort beslu¡t: Besluit college

Weert,
17 augustus 2019
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Beoogd effect/doel

Met dit besluit geven we invulling aan het besluit van de raad van 28 februari 2018 om 20

extra nlimte voor ruimte woningen toe te laten in onze gemeente.

Argumenten
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Er is sprake van een cluster van burgerwoningen. Uit de toelichting van het
bestemmingsplan blijkt dat er geen belemmeringen zijn om aan de ontwikkeling
medewerking te verlenen. De bestemming is thans 'Agrarisch'. De totale oppervlakte van
de gronden bedraagt ongeveer 2.410 m2. Naast de bestemming 'Wonen' wordt een deel
van de gronden, tussen de bestemming 'Wonen' en de bestemming 'Verkeer' herbestemd
tot 'Wonen onbebouwd' en een deel wordt herbestemd tot 'Tuin'. În de toelichting is

vastgelegd dat over het ontwerp van de tuin overleg plaatsvindt met de gemeente,
waarbij uitgangspunt is dat er een natuurlijke tuin wordt aangelegd'

1.2 Er wordt voldaan aan de Structuurvisie Wonen Midden - Limburg 2018 tot en met
2021.
Gedeputeerde Staten hebben bij schrijven d.d. t4juni 2017 laten weten dat de
taakstelling ruimte voor ruimte additioneel is en niet meetelt in de planvoorraad. In de

structuurvisie is echter vastgelegd dat ruimte voor ruimte woningen wel meetellen in de

planvoorraad. De afspraken voorde extra ruimte voor ruimte woningen zijn opgenomen in

de gemeentelijke woningbouwprogrammering en maken aldus deel uit van de
planvoorraad. Daarmee wordt voldaan aan de structuuruisie.

1.3 en 2.1 Er wordt voldaan aan het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Weert.
Een bijlage bij de Structuurvisie Weert 2025 is het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Weert.
Hierin is onder andere opgenomen dat het mogelijk is voor woningen in het buitengebied
om het reguliere aantal mz bijgebouwen van 150 m2 uit te breiden met nog eens 150 m2,

zodat in totaal 300 m2 bijgebouwen is toegelaten. Hiervoor dient een tegenprestatie te
worden geleverd ter waarde van € 100,-- P€r mz. In dit geval is verzocht om 235 m2

bijgebouwen toe te laten. Dit is 85 m2 extra bovenop de regulier toegelaten m2

bijgebouwen van 150 mz. De tegenprestatie dient een waarde te vertegenwoordigen van
€ 8.500,-- (85 x € 100,--). Over deze tegenprestatie zijn afspraken gemaakt in de

anterieure overeenkomst en planschadeovereenkomst. De middelen die de gemeente

ontvangt worden ingezet als vergoeding voor de stallen die gesloopt zijn aan de

Bocholterwcg 27, zijde Keenterstraat. Dit is als zodanig in de overeenkomst vastgelegd.

2.2 We willen geen risico lopen.
Om eventuele risico's op planschacle af te wentelen wordt een planschadeovereenkomst
met Ruimte voor Ruimte Limburg CV aangegaan.

3.1 Inspraak maakt deel uit van de procedure.
Een ontwerp bestemmingsplan wordt ten behoeve van de insprake ter inzage gelegd
gedurende 6 weken. Dan bestaat de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

Met Ruimte voor Ruimte Limburg CV is de afspraakgemaakt dat per ruimte voor ruimte
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won¡ng aan de gemeente Weert een bedrag van € 20.000,- wordt vergoed. De bijdrage
komt ten goede aan de Algemene Reserve (R 1000). De factuur wordt t.z.t. verzonden
nadat het bestemmingsplan is vastgesteld.

De bijdrage van € 8.500,- komt ten goede van de voorziening anterieure overeenkomsten
met als onderdeel daarvan het Kwaliteitsfonds Buitengebied. Zoals hierboven aangegeven
wordt dit bedrag ingezet als vergoeding voor stallen die gesloopt zijn aan de Bocholterweg
27, zijde Keenterstraat. Het totale bedrag van de toegezegde vergoeding is € 46.939,84.
Hiervan is nog niets betaald.

Het bestemmingsplan is in opdracht van en voor rekening van initiatiefnemer opgesteld.
De legeskosten hiervoor bedragen € 5.833,80 (prijspeil 2018). De legeskosten van het
principeverzoek bedragen € 824,40 en zijn reeds in rekening gebracht. Dit bedrag wordt
verrekend met de leges voor het bestemmingsplan.

Duurzaamheid

Initiatiefnemer is verzocht natuurinclusief te bouwen

Uitvoering/evaluatie

Naar verwachting kan het plan op 18 december 2019 aan de raad ter vaststelling worden
aangeboden.

Communicatie/ participatie

Het bestemmingsplan wordt met ingang van 19 september 2019 gedurende 6 weken, dat
wil zeggen tot en met 30 oktober 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.nllbestemmingsplannen en
www. ru imtel ij keola nnen. n L

Met de provincie Limburg wordt overleg gevoerd via www.ruimtelijklnzichtlimburg.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:

Financirän : Edward Salman

Bij de beoordeling van het bestemmingsplan zijn betrokken geweest:
R&E: Michel Jans, Johan van der Burg, Rick Martens, Werner Mentens
VTH: Roy Ritzen

Extern

Ruimte voor Ruimte Limburg CV: René Steijvers
Bro: Bas Zonnenberg (opsteller bestemmingsplan)
Architect Bas van Grimbergen
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Bijlagen

1. Ontwerp bestemmingsplan 'Vensteeg 1'

2. Ontwerp raadsbesluit
3. Anterieure overeenkomst en planschadeovereenkomst, zlezaak Djuma 812357

Pagi na 4


