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Onderwerp

Laarveld fase 4.

Voorstel

Met het vermeerderen van het aantal woningen in Laarveld fase 4 met 100, tot in totaal
300 woningen in te stemmen.

Inleiding

De uitbreidingswijk Laarveld is volop in ontwikkeling. Het plangebied is opgesplitst in 4
fasen.

Fase 1 is nagenoeg volledig uitgegeven en op enkele woningen na in
voorbereiding/gerealiseerd. De gemeente heeft nog twee kavels in de verkoop. Deze zijn
beide in optie.

De uitgifte van fase 2 is zeer voorspoedig verlopen. Alle kavels zijn verkocht en alle
woningen zijn, op 74 na, in aanbouw/gereed.

Het stedenbouwkundig plan van fase 3 is in voorbereiding. Er wordt rekening gehouden
met de behoefte en de ervaringen, opgedaan tijdens de verkoop van fase L en 2, bij het
bepalen van de oppervlakte van de kavels. Zodoende wordt ruimte geboden aan ongeveer
160 woningen in fase 3.

Conform het huidige bestemmingsplan resteren 200 woningen voor fase 4.

Bij het opstellen van de bestemmingsplannen voor Laarveld fase 1 en 2 en Laarveld fase 3
en 4, in 2076, is het aantal woningen in fase 2,3 en 4 verminderd met 128. Dit is destijds
ingegeven doordat de planvoorraad afgestemd diende te worden op de behoefte. Dit
betekent dat het aantal woningen in de planvoorraad verminderd diende te worden.
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Daarmee is het totaal aantal woningen in Laarveld afgenomen van 899 naar 77L woningen
(899-711 = 128).

In de hierna volgende tabel is de stand van zaken in Laarveld samengevat. Dit betreft de

situatie per 1 augustus 2019.

Fase Aantal Aantal in aanbouw/ nog te realiseren Totaal
liseerd

240 27
66

160
200
447totaal 324

Tabel: stand van zaken woningbouw Laarveld per 1 augustus 2019

Beoogd effect/doel

Met dit besluit wordt duidelijkheid gegeven voor Laarveld fase 4. Dit wordt verwerkt in de
Jaarrekening 2OL9 en in het Exploitatieplan dat herzien wordt.

Argumenten

1.1 Laarveld is de enige nog resterende grootschalige uitbreidingslocatie met
g rondgebonden won i ngen.
Laarveld is de enige resterende grootschalige uitbreidingslocatie in Weert. Vrouwenhof is

nagenoeg afgerond. De prognoses van de afgelopen jaren hebben keer op keer een
grotere groei van het aantal huishoudens dan het jaar ervoor laten zien. Gelet op deze
tendens is de verwachting dat deze trend zich voortzet. Dit wordt nog eens bevestigd met
de recentelijk bekend geworden prognoses van het CBS, waaruit blijkt dat de groei van
het aantal huishoudens tot de top 300 huishoudens meer bedraagt ten opzichte van de
prognose van Etil 20L7 en 500 huishoudens meer bedraagt ten opzichte van de prognose
van het CBS uit 2016. Met dit besluit wordt hierop geanticipeerd.

1.2 De vraag naar grondgebonden woningen is groot.
Uit het in 2018 gehouden woningmarktonderzoek blijkt dat er een grote vraag is naar
grondgebonden woningen. De realisatie van grondgebonden woningen op andere, vaak
binnenstedelijke locaties, is financieel meestal moeilijk tot niet haalbaar. Op
binnenstedelijke locaties zijn veelal appartementen voorzien.

1.3 Het plangebied van Laarveld fase 4 is te groot voor 200 woningen.
De exploitatie van fase 4 van Laarveld staat extra onder druk zolang het aantal woningen
niet wordt vermeerderd. Het gebied is simpelweg te groot voor 200 woningen. Het groter
maken van de kavels biedt geen soelaas. De oppervlakte van de kavels dient te worden
afgestemd op de behoefte. Daarnaast is in 2016, mede ingegeven door de crisis, het
aantal woningen in Laarveld met 128 verminderd. Hiervan worden er nu 100
teruggenomen. Daarmee komt het aantal woningen in balans met de beschikbare ruimte.

1.4 De exploitatie komt verder onder druk te staan wanneer het aantal woningen niet in
overeenstemming is met de beschikbare ruimte.
Wanneer de uitgeefbare m2 relatief laag zijn, dan worden de kosten per m2 hoger. Verder
komt er meer openbare ruimte en worden de onderhoudskosten daarmee ook hoger.
De financiële haalbaarheid van het bestemmingsplan staat onder druk. Deze druk wordt
minder groot wanneer er extra woningen komen.

1.5 Weert is al goed op weg om de planvoorraad af te stemmen op de resterende
behoefte.
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Uit de actualisatie van de structuurvisie per l januari 2019 blijkt, dat de planvoorraad
1.501 woningen bedraagt en dat de kwantitatieve opgave nog 1.216 woningen bedraagt.
Dit betekent dat de overcapaciteit nog slechts 285 woningen bedraagt. Inmiddels zijn via
de herziening van bestemmingsplannen al plannen voor 562 woningen vervallen. Op dit
moment wordt het bestemmingsplan Woongebieden 2019 voorbereid. In dit
bestemmingsplan zal de planvoorraad verder gereduceerd worden, met naar verwachting
ruim 200 woningen. Dit betekent dat de overcapaciteit nagenoeg volledig gereduceerd
wordt.

1.6 De woningbehoefte is groot, het aanbod is beperkt.
De druk op de woningmarkt is hoog. Dit geldt zowel voor huur- als voor koopwon¡ngen.
Het aantal te koop staande woningen is nog nooit zo laag geweest, het aantal reacties op
een huurwoning is nog nooit zo hoog geweest. Hierdoor lopen de wachttijden op. De
huidige situatie op de woningmarkt biedt veel kansen. Het woningbouwprogramma is dan
ook ambitieus. Het momentum is er om plannen te realiseren zowel op de eigen
grondexploitaties als door transformatie in het bestaand bebouwd gebied. Wij willen de
kansen die zich voordoen aangrijpen en initiatiefnemers ruimte bieden. Om die reden
streven we naar een ambitieuzer woningbouwprogramma dan de behoefte op papier
aangeeft. Deze extra ambitie willen we onder andere realiseren door in te spelen op de
druk op de woningmarkt in Zuidoost Brabant. We zetten naast de uitbreiding in Laarveld in
op transformatie van locaties waar kwaliteitsverbetering gewenst is, zoals (voormalige)
bedrijfslocaties in de woongebieden. In de dorpen vindt naast incidentele inbreiding ook
uitbreiding aan de randen plaats, bouwen naar behoefte is hierbij belangrijk.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

In verband met de uitwerking van fase 3 dient ook het Exploitatieplan te worden herzien.
Voorliggend besluit wordt meegenomen in het Exploitatieplan van Laarveld. De exacte
financiële consequenties worden in het kader van het opstellen van het Exploitatieplan en
de Jaarrekening 2019 duidelijk.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

Het ontwerp Exploitatieplan wordt, tezamen met het ontwerp bestemmingsplan Laarveld
fase 3, volgens planning in het 1e kwartaal 2020 aan uw college voorgelegd ten behoeve
van het opstarten van de inspraakprocedure. Uitgifte van de gronden is voorzien in het 4e
kwartaal 2020.

Com m unicatie/ partici patie

Niet van toepassing

Overleg gevoerd met

Intern

Projecten: Paul Verhappen
R&E: Orte Hermus, Gert-Jan Pingen
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