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GEMEENTE vyEERT

Onderwerp

Bestemmingsplan Mollenakkersteeg 1

Voorstel

1. Met het ontwerp bestemmingsplan 'Mollenakkersteeg 1' en het
ontwerpraadsbesluit in te stemmen.

2. Met het in procedure brengen van het ontwerp bestemmingsplan
'Mollenakkersteeg f in te stemmen.

3. Met de planschadeovereenkomst in te stemmen.

Inleiding

Het college heeft op 19 februari 2019 ingestemd met het principeverzoek om op de hoek
van de Moeselpeelweg en Mollenakkersteeg een ruimte voor ruimte woning toe te laten
(kadastraal bekend: gemeente Weêlt, sectie AB, nummer 1210).

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.

Dit is de vijfde locatie van deze 20 extra woningen, waarvan de
bestemmingsplanprocedure op kan starten. Verder is er één principetoezegging gedaan
waarvan de ontwikkeling door gaat. Het gaat in voornoemde situaties om in totaal B
woningen. Dit betekent dat er nog ruimte is voor 12 woningen. Hieronder staat een
overzicht van de stand van zaken:
x Bergerothweg B1A en 818, 2 woningen, bestemmingsplan is vastgesteld
x Grotesteeg 94, 1 woning, bestemmingsplan is vastgesteld
x Diesterbaan 6, 1 woning, bestemmingsplan naar raad ter vaststelling
x Vensteeg 1, 1 woning, ontwerp bestemmingsplan in procedure
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x Mollenakkersteeg 1, 1 woning, ontwerp bestemmingsplan gereed

'r Geuzendijk tussen 15 en 19, 2 wortirtgert, prittcipebesluit genonren

Beoogd effect/doel

Met dit besluit geven we invulling aan het besluit van de raad van 28 februari 2018 om 20
extra ruimte voor ruimte woningen toe te laten in onze gemeente.

Argumenten

1.1 De locatie is in principe geschikt.
De locatie is te beschouwen als een cluster van burgerwoningen. Dit is overeenkomstig de

toetsingscriteria voor ruimte voor ruimte woningen. In het ontwerp bestemmingsplan
'Mollenakkersteeg f is bovendien gemotiveerd dat de afwijking niet in strijd is met een
goede ruimtclijkc ordening. In voorliggend cluster van burgerwoningen zijn verder geen

ruimte voor ruimte woningen meer toegelaten.

1.2 Er wordt votdaan aan de Structuurvisies Weert 2025 en Wonen Midden-Limburg 2018
tot en met 2021.
Gedeputeerde Staten hebben bij schrijven d.d. L4 juni 2017 laten weten dat de

taakstelling ruimte voor rulmte additioneel is en niet meetelt ln de planvoorraad. In de

structuurvisie is echter vastgelegd dat ruimte voor ruimte woningen wel meetellen in de
planvoorraad. De afspraken voor de 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'

2.7 We willen geen risico loPen.
Om eventuele risico's op planschade 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 inspraak ter inzage gelegd
gedurende 6 weken. Dan bestaat de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen.

Kanttekeningen en risico's

Er zijn geen kanttekenlngen en risico's.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Met Ruimte voor Ruimte Limburg CV is de afspraakgemaakt dat per ruimte voor ruimte
woning 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.

Het bestemmingsplan is in opdracht van en voor rekening van initiatiefnemer opgesteld.
De legeskosten hiervoor bedragen € 6.083,00 (prijspeil 2019). De legeskosten van het
principeverzoek bedragen € 1.165,00 (prijspeil 2019) en zijn reeds in rekening gebracht.
Dit bedrag wordt verrekend met de leges voor het bestemmingsplan'

Duurzaamheid

Initiatiefnemer wordt verzocht natuurinclusief te bouwen

Uitvoering/evaluatie
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Naar verwachting kan het plan op 5 februari 2020 aan de raad ter vaststelling worden
aangeboden.

Com mun icatie/ pa rticipatie

Het bestemmingsplan wordt met ingang van 24 oktober 2019 gedurende 6 weken, dat wil
zeggen tot en met 4 december 2019 ter inzage gelegd.

De bekendmaking van het ontwerp bestemmingsplan wordt gepubliceerd in 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 website www.ruimtelijkeplannen.nl.

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:

Marian Arts (afdeling Ruimte & Economie)

Bij de beoordeling van het bestemmingsplan zijn betrokken geweest:
Ruimte & Economie: Michel Jans, Johan van der Burg, Rick Martens, Werner Mentens

Extern:

Niet van toepassing

Bijlagen:

1. Ontwerp bestemmingsplan'Mollenakkersteeg 1'
2. Ontwerp raadsbesluit
3. Planschadeovereenkomst, zie zaak Djuma 84092t
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