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Onderwerp

Bestemmingsplan'Woongebieden 2019'.

Voorstel

1. Met het voorontwerp bestemmingsplan 'woongebieden 2019' in te stemmen
2. Met het opstarten van het vooroverleg (inclusief inspraak) in te stemmen.

Inleiding

In 2018 zijn de bestemmingsplannen 'Altweerterheide, Laar, Stramproy, Swartbroek en
Tungelroy' en 'Binnenstad 2017'vastgesteld. Het volgende bestemmingsplan dat in het
kader van de actualisatie van de bestemmingsplannen en het opschalen naar minder
bestemmingsplannen gemaakt wordt is het bestemmingsplan 'Woongebieden 2019'. Dit
bestemmingsplan betreft alle woonwijken in Weert-stad, te weten: Boshoven (incl.
centrum-Noord), Molenakker, Hushoven, Fatima, Biest, Groenewoud, Leuken, Rond de
Kazerne, Keent, Moesel en Graswinkel.

Uw college heeft op 22 januari 2019 ingestemd met het plan van aanpak. Dit was de
eerste stap om te komen tot de actualisatie van de in het plangebied geldende
bestemmingsplannen. Het totstandkomingsproces is beschreven in het plan van aanpak

Met het bestemmingsplan'woongebieden 2019' worden 21 bestemmingsplannen
samengevoegd tot 1 bestemmingsplan. verder worden 14 omgevingsvergunningen
(uitgebreid) verwerkt alsmede 1 (oude) vrijstelling op grond van artikel 19 lid 2 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening. In paragraaf 2.3 van de toelichting is een overzicht
opgenomen.

Het doel is uiteindelijkte komen tot 5 bestemmingsplannen voorWeert, te weten voorde
. Binnenstad (vastgesteld in 2018)
. Kernen (vastgesteld in 2018)
. Woonwijken stad
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. Bedrijventerreinen

. Duitengebied

Beoogd effect/doel

Doel van het bestemmingsplan 'Woongebieden 2019' is het kunnen beschikken over een

adequate planologische regeling waarin het meest recente ruimtelijke beleid in een
juridisch bindende vorm is neergelegd.

Argumenten

1.1 Actuete bestemmingsplannen vormen een goede basis voor de implementatie van de
Omgevingswet.
Op 1 juli 2018 is de'Wet afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en

beheersverordeningen' in werking getreden. De wet voorziet in de afschaffing van de

verplichting om bestemmingsplannen en beheersverordeningen die elektronisch
raadpleegbaar zijn binnen een periode van 10 jaar steeds opnieuw vast te stellen.

De hiervoor genoemde wet vormt een onderdeel in de overgang naar het nieuwe stelsel
van het omgevingsrecht, met onder meer de Omgevingswet. Een van de instrumenten
binnen het nieuwe stelsel van omgevingsrecht is het omgevingsplan. Gemeenten dienen in

het nieuwe stelsel hun bestemmingsplannen, beheersverordeningen en andere regelingen

over de fysieke ieefomgeving uit anciere verorcieningen te buncjeien en om te vormen toi
één samenhangend en consistent omgevingsplan. Gemeenten krijgen hiervoor 10 jaar de

tijd, nadat de Omgevingswet in werking is getreden.

Met de herziening van cle bestemmingsplannen wordt voorgesorteerd op de

Omgevingswet. De plangebieden worden groter, de regels zijn uniform en het kader is
actueel. Dit vormt een goede basis als opmaat naar een omgevingsplan.

1.2 In het nieuwe bestemmingsplan zijn verkochte grondstroken en correcties verwerkt.
De afgelopen jaren zijn binnen het plangebied ongeveer 90 grondstroken verkocht. In de

meeste gevallen betreft het stroken met een verkeersbestemming, die omgezet wordt in

een woonbestemming. Dan is het gewenste gebruik, waarvoor de grondstroken zijn
aangekocht, ook juridisch planologisch geregeld. Dit is conform afspraak met de kopers.

Tevens worden correcties verwerkt in het nieuwe bestemmingsplan. Dit zijn situaties
waarvan is geconstateerd dat het bestemmingsplan niet helemaal correct is ten opzichte
van het voorheen geldende bestemmingsplan dan wel de verleende bouw- of
omgevingsvergu nn ing.

In paragraaf 5.4 van de toelichting is een overzicht van de verkochte grondstroken
opgenomen.

1.3 D¡t betreft het laatste grote bestemmingsplan dat nodig is om de planvoorraad voor
woningen af te stemmen op de behoefte.
De Structuurvisie Weert 2025 is vastgesteld op 11 december 2013. In deze structuurvisie
is onder andere beleid opgenomen voor het afstemmen van de planvoorraad woningen op
de behoefte. Dit was nodig omdat de planvoorraad per 1januari2074 ongeveer 1.100
woningen groter was dan de resterende behoefte. Hierbij wordt ingezet op het schrappen
van indirecte bouwmogelijkheden, te weten binnenplanse afwijkingen en

wijzigingsbevoegdheden, zoals die zijn opgenomen in de bestemmingsplannen alsmede op
het verminderen van het maximum aantal woningen in diverse plannen'
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Met de bestemmingsplannen 'Woongebieden 2OL4','Laarveld', 'Altweerterheide, Laar,
Stramproy, Swartbroek en Tungelroy'en 'Binnenstad 2017'zijn plannen voor 559
woningen vervallen.

uit de structuurvisie wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021 blijkt dat de
planvoorraad voor woningen nog iets te groot is, namelijk 298 woníngen (per 1 januari
2018). Waar dit van toepassing is, zal het uitgangspunt zoals eerder toegepast ook in
voorliggend bestemmingsplan worden uitgevoerd. Volgens de huidige inzichten komen in
dit bestemmingsplan mogelijkheden voor 225 woningen te vervallen (waarvan 168 op een
gemeentelijke grondexploitatie) en resteren mogelijkheden voor 289 woningen (waarvan
149 op een gemeentelijke grondexploitatie). In paragraaf 5.2 van de toelichting is een
overzicht van de bouwmogelijkheden die vervallen en die gehandhaafd blijven
opgenomen.

Na het bestemmingsplan 'Woongebieden 2019'resteert slechts nog een planvoorraad van
15 woningen (bestemmingsplannen voor de bedrijventerreinen en het buitengebied), die
komt te vervallen.

1.4 Ontwikkelingen die tijdig concreet genoeg zijn kunnen meeliften.
Initiatiefnemers wordt de mogelijkheid geboden om mee te liften met het
bestemmingsplan, indien de ontwikkeling tijdig genoeg concreet is. Dit bespaart kosten
voor de initiatiefnemers. Er wordt echter niet gewacht op ontwikkelingen. Dit zou een
risico op vertraging kunnen geven. De mogelijkheid wordt bekend gemaakt bij de
bekendmaking van het voorontwerp bestemm ingsplan. Ontwikkelingen kunnen
desgewenst in het ontwerp bestemmingsplan opgenomen worden.

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 (herzien ing
bestemm ingsplan).

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

Het voorontwerp bestemmingsplan wordt met ingang van 27 juni 2019 ter inzage gelegd
In verband met de vakantieperiode wordt het voorontwerp geen 6 maar 8 weken ter
inzage gelegd. Dan kunnen inspraakreacties worden ingediend. Na vaststelling van het
eindverslag inspraak kan het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd
(september/oktober 2Ot9) en daarna aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd
(decem ber 2OI9 / januari 2020).

Commu n icatie/ participatie

Er wordt overleg gevoerd met de provincie Limburg, het Watertoetsloket en
Rijkswaterstaat.
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Het voorontwerp bestemmingsplan wordt gedurende de periode 27 juni 2019 tot en
met 21 augustus 2019 ter inzage gelegd. Gedurende deze periode kunnen
inspraakreacties worden ingediend. De bekendmaking van het voorontwerp
bestemmingsplan wordt gepubliceerd in VlAlimburg en het Gemeenteblad. Het
bestemm ingsplan is raadpleegbaar via www.weert. nl/bestemmin gsplannen en
www. ru imtelijkeplannen. n l.

Voor belanghebbenden wordt begin juli 2019 een inloopavond georganiseerd, waarin
naar behoefte een nadere toelichting op het plan zal worden gegeven.

Belanghebbenden waar de bestemming wijzigt als gevolg van beleid, zoals indirecte
bouwmogelijklreden voor woningen en functie-aanduidingen voor functies die niet meer
aanwezig zijn, worden per brief geinformeerd.

Overleg gevoerd met

Intern

R&E: Rick Martens, Johan van der Burg, Roy Thijssen, Michel Jans, Werner Mentens, Joke
Jongeling, Roel Beunen
VTH: Luud Thijssen, Theo Heldens, Roy Ritzen, Peggy Caris, Paul Corpelijn

Extern:

Digireg

Bijlagenr

Voorontwerp bestemmingsplan (toelichting, regels, verbeelding, bijlagen)
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