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Onderwerp

Principeverzoek Boshoverweg 51 en Vrakkerstraat ongenummerd

Voorstel

1. In principe medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van het pand Boshoverweg
51 tot maximaal 4 appartementen alsmede de verplaatsing van een bouwtitel van de
Boshoverweg 69 naar de Vrakkerstraat (naast nummer 26) door mee te liften met het
bestemmingsplan Woongebieden 2019.
2. De principemedewerking te verlenen tot uiterlijk 1 mei 2020.

Inleiding

Door d  is bijgaand principeverzoek ingediend voor de
transformatie van het pand aan de Boshoverweg 51 tot 5 appartementen en de
verplaatsing van een bouwtitel van de Boshoverweg 69 naar de Vrakkerstraat naast
nummer 26. Vanuit de eigenaar van de Boshoverweg 69 is eerder al verzocht (via een
zienswijze op het voorontwerp bestemmingsplan Woongebieden 2019) om de
parkeerplaats die is gerealiseerd op de locatie Boshoverweg 69 planologisch te regelen in
dit bestemmingsplan. Daarmee komt de bouwmogelijkheid van een woning op deze locatie
te vervallen.

Het pand Boshoverweg 51 is oorspronkelijk gebouwd met een winkel en een café op de
begane grond en met een bovenwoning. De laatste jaren was het pand enkel nog als
woonhuis in gebruik.

Ter plaatse is van toepassing het bestemmingsplan'Weert-Noord en Graswinkel 2010'met
de bestemming 'Wonen' en de aanduiding 'detailhandel'. Het planvoornemen voldoet niet
aan het bestemmingsplan qua gebruik. Ter plaatse is maximaal het aantal woningen zoals
aanwezig toegelaten. Verder is in het voorontwerp bestemmingsplan 'Woongebieden 2019'
de aanduiding 'detailhandel' komen te vervallen. Dit bestemmingsplan heeft formeel nog
geen rechtskracht.
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Beoogd effect/doel

Het doel is een antwoord te geven op het principeverzoek en zodoende de initiatiefnemers
du idelijkheid te verschaffen.

Argumenten

1.1 Het plan voldoet niet helemaal aan de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot
en met 2027, maar kan met een aanpassing wel doorgang vinden.
Het verzoek is 5 appartementen te realiseren in en aan het hoofdgebouw, waarvan 3 op

de begane grond en 2 op de verdieping. Er wordt detaílhandel uit de markt genomen en

de leegstand vermindert. Dit voorkomt verloedering en heeft een positief effect op de

leefbaarheid. Door echter het hoofdgebouw uit te breiden ten behoeve van één
appaftement, zoals in het verzoek is voorzien, wordt niet aan het beleid voldaan, omdat
daar geen sprake is van transformatie. Volgens het beleid kan de begane grond
(detailhandel) getransformeerd worden in appartementen. Er is op de begane grond
ruimte voor 2 appartementen. De bovenwoning wordt in 2 appartementen gesplitst. Dit
kan onderbouwd worden doordat in een ander planvoornemen van initiatiefnemers, het
plan Sint Rumoldusstraat 1-3, het aantal appaftementen bij de vaststelling van het
bestemmingsplan ls teruggebracht van 16 naar 15. Dlentengevolge clierrt de vuorw¿arde
opgenomen te worden dat met herbestemming van het pand Boshoverweg 51 tot
maximaal 4 appartementen kan worden ingestemd. Er dient één appartement te
vervallen.

1.2 Voor wat betreft de bouwtitel is sprake van 1 erbij - 1 eraf.
De bouwtitel aan de Boshoverweg 69 komt te vervallen. De woning is inmiddels gesloopt
Hier is een parkeerplaats ten behoeve van het wijkwinkelcentrum ingericht. De bouwtitel
komt in het bestemmingsplan 'Woongebieden 2019' te vervallen aan de Boshoverweg 69
en wordt verplaatst naar de Vrakkerstraat, naast nummer 26. Er wordt aan het beleicl

voldaan. Met dit gedeelte van het verzoek kan zodoende ingestemd worden.

1.3 Er bestaat de mogelijkheid om mee te liften met het bestemmingsplan 'Woongebieden
2019'."
Het voorontwerp bestemmingsplan 'Woongebieden 2019' heeft ter inzage gelegen. Met
initiatiefnemers zijn de mogelijkheden besproken en er is voor gekozen om met de

ontwikkeling mee te liften in het nieuwe bestemmingsplan. Dit bespaaft leges- en

advieskosten. In dat geval dient de ruimtelijke onderbouwing voor 1 november 2019 te
zijn ingediend en akkoord te zijn bevonden. Initiatiefnemers zijn hiervan op de hoogte.

2.1 De principetoestemming wordt in tiid beperkt.
Om te voorkomen dat er slapende principetoestemmingen ontstaan wordt geadviseerd
hieraan een termijn tot 1 mei 2O2O,le verbinden. Initiatiefnemers kiezen voor het
meeliften met het bestemmingsplan. In dat geval dient de onderbouwing uiterlijk 1

november 2019 bij de gemeente te zijn ingediend en akkoord te zijn bevonden. Dan wordt
de procedure voor het ontwerp bestemmingsplan 'Woongebieden 2019' niet opgehouden.
Initiatiefnemers zijn hiervan op de hoogte.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

Voor het meeliften met een bestemmingsplan bedragen de legeskosten e 4.332,40
(prijspeil 2019). De leges van dit principeverzoek bedragen € 1.165,00. Deze leges
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worden in mindering gebracht op de leges, die verschuldigd zijn voor het meeliften met
het bestemmingsplan.

In verband met kostenverhaal en het voorkomen van risico's voor de gemeente wordt een
planschadeverhaalsovereenkomst met initiatiefnemer aangegaan.

Duurzaamheid

Niet van toepasing.

Uitvoering/evaluatie

Het bestemmingsplan 'Woongebieden 2019' kan naar verwachting in het eerste kwartaal
2020 vastgesteld worden.

Com m u n icatie/ participatie

In itiatiefnemer wordt geTnformeerd m iddels bij gaa nde brief.

Overleg gevoerd met

Intern:

R&E: Marjo Beeren

Extern:

Initiatiefnemer de heer Wijen

Bijlagen:

1. Principeverzoek met achtergrondinformatie en schetsen
2. Afbeeldingen
3. Antwoordbrief met bijlage
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