
GEMEENTE vyEERT

Weert,
2 4 0KT. 2019

Onderwerp
Uw kenmerk
Ons kenmerk

Principeverzoek woningbouw Boshoverweg

844394/B444tO

Beste 

Op 10 juli 2019 hebben wij een brief van u ontvangen. Hierin vraagt u om principe
medewerking aan de transformatie van het pand Boshoverweg 51 zodatter plaatse 5
appartementen worden gerealiseerd. Tevens verzoekt u om medewerking voor de
verplaatsing van een bouwtitel aan de Boshoverweg 69 naar de Vrakkerstraat, naast
nummer 26. Hierbij ontvangt u ons antwoord.

Besluit
Wij hebben besloten in principe medewerking te verlenen aan uw planvoornemen om het
pand Boshoverweg 51 te transformeren. Wij verlenen echter medewerking aan de
transformatie in maximaal 4 appartementen. Realisatie van 5 appartementen voldoet
niet aan ons beleid. Hier komen we later in de brief op terug. Verder verlenen we in
principe medewerking aan de verplaatsing van de bouwtitel aan de Boshoverweg 69 naar
de locatie Vrakkerstraat naast 26. Voor de ontwikkeling is een herziening van het
bestemmingsplan nodig. Zoals met u besproken kan meegelift worden met een lopende
actualisatie van het ter plaatse geldende bestemmingsplan 'Weert-Noord en Graswinkel
2010'. In dat geval dienen wij uiterlijk 1 november 20t9 te beschikken over een
ruimtelijke onderbouwing die getoetst en akkoord bevonden is. U bent hiervan op de
hoogte. De principe medewerking geldt tot uiterlijk 1 mei 2020. Wij hebben bij dit besluit
het volgende overwogen.

Motivering
Het plan voldoet niet helemaal aan de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en
met 2021, maar kan met een aanpassing wel doorgang vinden.
Het verzoek is 5 appaftementen te realiseren in en aan het hoofdgebouw, waarvan 3 op
de begane grond en 2 op de verdieping. Er wordt detailhandel uit de markt genomen en
de leegstand vermindeft. Dit voorkomt verloedering en heeft een positief effect op de
leefbaarheid. Door echter het hoofdgebouw uit te breiden ten behoeve van één
appartement, zoals in het verzoek is voorzien, wordt niet aan het beleid voldaan, omdat
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daar geen sprake is van transformatie. Volgens het beleid kan de begane grond
(detailhandel) getransformeerd worden in appartementen. Er zijn op de begane grond 2

appatementen voorzien. De bovenwoning wordt in 2 appartementen gesplitst. Dit kan
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Sint Rumoldusstraat 1-3, het aantal appartementen bij de vaststelling van het
bestemmingsplan is teruggebracht van 16 naar 15. Dientengevolge nemen wij de
voorwaarde op dat met herbestemming van het pand Boshoverweg 51 tot maximaal 4
appartementen kan worden ingestemd. Er dient één appartement te vervallen.

Voor wat betreft de bouwtitel is sprake van 7 erbij - 7 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 beleid
voldaan. Met dit gedeelte van het verzoek kan zodoende ingestemd worden.

Er bestaat de mogelijkhe¡d om mee te liften met het bestemmingsplan 'Woongebieden
2019',.
Het voorontwerp bestemmingsplan 'Woongebieden 2019'heeft ter inzage gelegen. Met u

zijn de mogelijkheden besproken en er is voor gekozen om met de ontwikkeling mee te
liften in het nieuwe bestemmingsplan. Dit bespaart leges- en advieskosten. In dat geval
dient de ruimtelijke onderbouwinq voor 1 november 2019 te zijn ingediend en akkoord te
zijn bevonden. tJ bent hiervan mondeling op de hoogte gebracht.

Overeenkomst
In verband met kostenverhaal en het voorkomen van risico's voor de gemeente zullen
wij een planschadeverhaalsovereenkomst met u aangaan.

Procedure
U dient er rekening mee te houden dat inclusief het overleg met diverse instanties
ongeveer 26 weken proceduretijd nodig is. In de hierbij gevoegde bijlage is aangegeven
hoe de procedure tot het vaststellen van een bestemmingsplan er globaal uitziet, aan
welke wettelijke en technische eisen deze dientte voldoen. Aangezien voor het initiatief
wordt meegelift met de actualisatie van het bestemmingsplan hoeft alleen een
ruimtelijke onderbouwing te worden aangeleverd. Een ontvankel¡jke ruimtelijke
onderbouwing dient uiterlijk 1 november 2019 te zijn ingediend.

Clausule
Dit is een principetoestemming, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. U mag
er in beginsel op vertrouwen dat de procedure wordt gestaft om te komen tot een
bestemmingsplan. Wanneer mocht blijken dat er op het moment van de procedure
wettelijke of bekendgemaakte beleidsmatige beletselen zijn om het bestemmingsplan
vast te laten stellen of wanneer mocht blijken dat gerechtvaardigde belangen van derden
de gemeente ertoe nopen het bestemmingsplan niet vast te laten stellen, dan kan de
ontwikkeling niet door gaan. Verder dient hierbij het voorbehoud gemaakt te worden dat
een bestemmingsplanwijziging open staat voor zienswijzen en beroep en dat dit in het
ulterste geval zou kunnen leiden tot het vernietigen van het bestemmingsplan'

Leges
Voor het meeliften met een bestemmingsplan bedragen de legeskosten € 4.322,40
(prijspeil 2019). Deze leges komen boven op de bouwleges. De leges van dit
principeverzoek bedragen € 1.165,00. Deze leges worden te zijner tijd in mindering
gebracht op de leges, die verschuldigd zijn voor het meeliften met het bestemmingsplan
De factuur voor uw principeverzoek ad. € 1.165,00 wordt u separaat toegezonden.
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Tot slot
Wij gaan ervan uit u dat u tevreden bent met dit antwoord. Heeft u nog vragen? Neemt u
dan contact op met Marian Arts. Ze is telefonisch bereikbaar onder nummer (0495) 575
22L en per email via m.afts@weert.nl.
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