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Onderwerp

Princi peverzoek won i n gen Bu rgem eester S meije rsweg Stra m proy.

Voorstel

In principe medewerking te verlenen aan de realisering van 6 levensloopbestendige
woningen aan de Burgemeester Smeijersweg in Stramproy met een herziening van het
bestemmingsplan (art. 3.1 Wro) tot 1 augustus 2019.

Inleiding

Op 20 november 2018 is door Woningstichting St. Joseph een principeverzoek ingediend
om 6 levensloopbestendige grondgebonden woningen te realiseren aan de Burgemeester
Smeijersweg in Stramproy (kadastraal bekend: gemeente Stramproy, sectie B, nummer
1204). Het perceel is gelegen aan de achterzijde van de woning aan de Wilhelminastraat
58.

De woningen zijn geschikt voor een brede doelgroep, waarbij de focus kan liggen op
ouderen en mensen met een beperking in het DAEB-segment (Diensten van algemeen
Economisch belang). Dit zijn woningen in de sociale huursector (verwachte gemiddelde
huurprijs rond € 600,--/€ 640,-- per maand, peil 2018).

Het perceel is geregeld in het bestemmingsplan 'Altweerterheide, Laar, Stramproy,
Swartbroek en Tungelroy' en heeft de bestemming 'Wonen' met de aanduiding
'bijgebouwen'. Op het perceel mogen conform het bestemmingsplan geen woningen
worden toegevoegd.

Beoogd effect/doel

Met dit initiatief wordt ingespeeld op de (kwantitatieve en kwalitatieve) woningbehoefte in
Stramproy.
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Argumenten

1. Het plan speelt in op de woningbehoefte in Stramproy.
In 2018 is een woningmarktonderzoek uitgevoerd in de regio Midden-Limburg. In Weert
heeft een verdiepingsonderzoek plaats gevonden in de 5 kernen, waaronder Stramproy.
Stramproy kent nog een substantiële groei van het aantal huishoudens, ongeveer 115 tot
de top van het aantal huishoudens (in 2030), te verdelen in 19 sociale huurwoningen en

ongeveer 100 koopwoningen. De gemeente wil initiatieven graag faciliteren, nu de
gemeente zelf geep gronden meer heeft in Stramproy voor woningbouw. Er is behoefte
aan woningen voor kleine huishoudens en aan levensloopbestendige woningen.

2. De principetoestemming wordt in tijd beperkt tot een half iaar.
Om te voorkomen dat er slapende principetoestemmingen ontstaan wordt geadviseerd
hieraan een termijn van een half jaar, tot l augustus 2019, te verbinden.

Kanttekeningen en risico's

1. De onderbouwing van de parkeerbalans is een aandachtspunt.
Er dient in het bestemmingsplan te worden onderbouwd hoe het parkeren wordt opgelost.

2. Het perceel ligt binnen een molenbiotoop.
Bij het bepalen van de bouwhoogte van de woningen moet rekening worden gehouden
met de molenbiotoop van de St. Jan Molen, gelegen aan de Molenweg.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Financiële gevolgen
Voor een bestemmingsplan bedragen de legeskosten € 5.833,80 (prijspeil 2018). Deze
leges komen boven op de bouwleges. De leges van dit principeverzoek bedragen
€824,40. Deze leges worden te zijner tijd in mindering gebracht op de leges, die
verschuldigd zijn voor de procedure van het bestemmingsplan.

Personele gevolgen
Niet van toepassing

Juridische gevolgen
In verband met kostenverhaal en het voorkomen van risico's voor de gemeente wordt een
planschadeverhaalsovereenkomst en anterieure overeenkomst met initiatiefnemer
aangegaan. Op grond van de Structuurvisie Weelt 2025is een bijdrage van € 18,- per m2

uitgeefbaar gebied verschuldigd voor Ruimtelijke Ontwikkelingen. Deze bijdrage komt ten
goede aan het Stedelijk Groenfonds.

Uitvoering/evaluatie

Initiatiefnemer dient uiterlijk 1 augustus 2019 een ontwerp bestemmingsplan in te dienen

Comm u n icatie/ participatie

Initiatiefnemer wordt geinformeerd middels bijgaande brief

Overleg gevoerd met

Intern

Marian Arts (Ruimte & Economie)
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Extern:

Niet van toepassing.

Bijlagen:

Principeverzoek van Woningstichting St. Joseph
Antwoordbrief met bijlage
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