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Onderwerp

Bestemmingsplan'Woongebieden 2019'

Voorstel

1. Met het Eindverslag inspraak voorontwerp bestemmingsplan 'Woongebieden 2019'
in te stemmen.

2. Met de planschadeovereenkomsten Wilhelminasingel 237, Odamolenstraat 1 en
Suffolkweg Zuid 30 in te stemmen.

Inleiding

Uw college heeft op 18 juni 2019 ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplan
'Woongebieden 2019'. Dit plan heeft vanaf 27 juni 2019 gedurende acht weken, dat wil
zeggen tot en met 21 augustus 2019, ter inzage gelegen. Er zijn 24 brieven verzonden
naar de eigenaren van locaties waarzich een wijziging voordoet. Op 2 juli 2019 is een
inloopavond in het stadhuis georganiseerd, waarin naar behoefte een nadere toelichting op
het plan is gegeven. De bijeenkomst is goed bezocht, zowel door mensen die een brief
hebben ontvangen maar ook door geïnteresseerden. Het plan heeft 2 weken langer dan
gebruikelijk ter inzage gelegen in verband met de vakantieperiode.

Beoogd effect/doel

Met dit voorstel wordt de indieners van een zienswijze duidelijkheid gegeven. Dit is een
stap die nodig is als opmaat naar het ontwerp bestemmingsplan.

Argumenten

1.1 De zienswijzen zijn beoordeeld en waar nodig vindt een aanpassing plaats in het
ontwerp bestem m i ngspla n.
Er zijn 15 zienswijzen ingediend op het voorontwerp bestemmingsplan. De zienswijzen zijn
als volgt te categoriseren:
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Dne zienswijzen hebben betrekking op het laten vervallen van bouwmogelijkheden
voor woningen (Pinksterbloemstraat, Keulerstraat, hoek Maaseikerweg /
Tinnegietersweg).
Drie zienswijzen hebben betrekking op de wijze waarop een bedrijf is bestemd
(M asten broekw eg 2, Boterb loemstraat 49T / L, Roermondseweg 1 3 5).
Drie zienswijzen hebben betrekking op een gewenste ontwikkeling (Mouttoren,
klooster Fatima, winkelcentrum Boshoven).
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toevoegen van een woning (Biest 70-72).
Twee zienswijzen hebben betrekking op een onbebouwd perceel (Hulsterdijk, Oud
Boshovcn).
Een zienswijze heeft betrekking op de molenbiotopen, groen en bomen.
De provincie Limburg heeft laten weten dat er geen aanleiding is tot het maken
van opmerkingen.

In het Eindverslag inspraak zijn de zienswijzen samengevat weergegeven en wordt een
reactie terzake gegeven. Voorts zijn ambtshalve wijzigingen opgenomen. Kortheidshalve
wordt verwezen naar het bijgevoegde Eindverslag inspraak.

1.2 Er wordt de mogelijkheid geboden om met ontwikkelingen mee te liiten op het
bestemmingsplan.
Drie zienswijzen hebben betrekking op een gewenste ontwikkeling waarbij men mee wil
liften met het bestemmingsplan. Daarnaast zijn er principeverzoeken ingediend voor
locaties binnen het plangebied waarbij een ontwikkeling gewenst is. De verwachting is dat
er nog enkele ontwikkelingen volgen. De initiatiefnemers van ontwikkelingen wordt
medegedeeld dat de gemeente uiterlijk 1 november 2019 dient te beschikken over een
geaccordeerde ruimtelijke onderbouwing. Tevens dient een planschadeovereenkomst te
worden aangegaan. Dan kan de ontwikkeling worden meegenomen in het
bestemmingsplan en loopt het proces geen onnodige veftraging op. Definitieve
besluitvorming hierover vindt plaats wanneer het ontwerp bestemmingsplan is afgerond,
Verder hoeft voor de ontwikkeling in de Mouttoren geen ruimtelijke onderbouwing te
worden opgesteld en geen planschadeovereenkomst te worden aangegaan, omdat er al

een overeenkomst is aangegaan.
De gewenste ontwikkelingen die tot nu toe bij de gemeente bekend zijn, hebben
betrekklng op:

. Klooster Fatima, zorgcomplex voor begeleid wonen met zorg.

. Winkelcentrum Boshoven, uitbreiding winkel en parkeerplaats.

. Mouttoren, regelen museumcafé, verblijfsrccreatieve voorziening en liftschacht op
basis van overeenkomst.

. Heerlijkheidlaan 2, bouwen 6 tiny houses voor de doelgroep van Pedagogisch
Sociaal Werk Midden-Limburg.

. Lichtenberg, wijziging bouwvlak en concentratie mogelijkheid horeca.

. Boshoverweg 51, hierover dient nog besluitvorming plaats te vinden.

2.1 Er dienen enkele planschadeovereenkomsten te worden aangegaan.
Verder zijn enkele ontwikkelingen in het voorontwerp bestemmingsplan verwerkt,
waarvoor geen ruimtelijke onderbouwing nodig is maar waarvoor wel een
planschadeovereenkomst dient te worden aangegaan. De betrokkenen zijn hierover al
eerder geïnformeerd. Het betreft:

. Wilhelminasingel 237, inpandige toevoeging van een woning, waarbij de

aanduiding 'dienstverlening' komt te vervallen. Dit voldoet aan het gemeentelijk
beleid. Hiermee wordt een strijdige situatie opgelost. Voor deze ontwikkeling is

tevens leges verschuldigd.
. Odamolenstraat 1, vergroten bouwvlak op basis van een in 2009 verleende
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a Suffolkweg Zuid 30, regelen van de camperplaats. Hiervoor is een tijdelijke
omgevingsvergunning verleend. In het voorontwerp bestemmingsplan is de
camperplaats geregeld. Wel dient nog een planschadeovereenkomst te worden
aangegaan. Hiervoor is tevens leges verschuldigd.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Voor de totstandkoming van het bestemmingsplan is de afdeling Ruimte & Economie
verantwoordelijk. De toelichting en regels zijn in eigen beheer gemaakt, de verbeelding is
door een extern bureau getekend. De kosten worden ten laste gebracht van
Grootboeknummer 810 0000, Economische categorie 6343 100 (herziening
bestemm ingspla nnen/vis ies, onderhoud).

De leges voor het meeliften bedraagt € 4.322,40 (prijspeil 2Ot9). Er lopen tot nu toe 2
ontwikkelingen mee in dit bestemmingsplan. Dit worden er meer in verband met de
meelifters. De legesinkomsten komen ten goede aan Leges herziening
bestemmingsplannen, Grootboeknummer 810 0000, Economische categorie 734OOL2
(herziening bestemmingsplannen/visies, bijdragen van derden).

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

Zoals eerder aangegeven is de deadline voor ontwikkelingen die meeliften op 1 november
2019 gesteld. Dit is ook al gecommuniceerd met de initiatiefnemers. Het ontwerp
bestemmingsplan kan zodoende in november 2Ot9 aan uw college worden voorgelegd en
eind november 2019 ter inzage worden gelegd. Vaststelling door de raad kan naar
verwachting in het eerste kwartaal 2020 plaatsvinden.

Com m u nicatie/ partici patie

De indieners van een zienswijze op het voorontwerp bestemmingsplan worden per
brief geïnformeerd over het Eindverslag inspraak.

Verdere communicatie is momenteel niet aan de orde, dit volgt in de fase van de ter
inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan. De indieners van een zienswijze worden
daarover actief geïnformeerd door de gemeente.

Overleg gevoerd met

Intern:
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