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Onderwerp

Vooroverleg omgevingsvergunning Nassaulaan 60A-62

Voorstel

In principe met transformatie van het pand Nassaulaan 604-62 naar 4 appartementen in
te stemmen.

Inleiding

Op 24 februari 2020 is een vooroverleg omgevingsvergunning ingediend voor het pand
Nassaulaan 604-62. Eerder, op 22 januari 2020, heeft overleg met initiatiefnemer plaats
gevonden.

Het initiatief richt zich op transformatie van het pand Nassaulaan 604-62 naar 4
appartementen. Uw college heeft op 15 mei 2018 ook al in principe ingestemd met
transformatie van dit pand naar 4 appartementen. Dat plan is destijds niet door gegaan.

Nadien is er een initiatief geweest voor vestiging van een friture, waarmee uw college in
principe heeft ingestemd op 15 januari 2019. Dit initiatief is niet door gegaan. Nadien is er
nog een initiatief geweest voor transformatie naar 6 appartementen. Hiermee is niet
ingestemd.

Transformatie van een leegstand pand kan geregeld worden met een reguliere
omgevingsvergunning. Om grip te houden op dergelijke ontwikkelingen en de ontwikkeling
van de planvoorraad voor woningen is afgesproken dat dergelijke ontwikkelingen aan uw
college worden voorgelegd om principe uitspraak.

Ter plaatse is van toepassing het bestemmingsplan'Woongebieden 2014'. De bestemming
is'Wonen'met de aanduiding 'dienstverlening'. Ter plaatse is maximaal 1 woning
toegelaten. Deze is aanwezig op de verdieping. De locatie is op dezelfde wijze opgenomen
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in het bestemmingsplan'Woongebieden 2019', dat op 11 maart 2020 door de raad is

vastgesteld. Dit bestemmingsÞlan treedt naar verwachting eind april 2020 in werking

eeoogd effect/doel

Het doel van dit voorstel is initiatiefnemer duidelijkheid te geven over het voorgenomen
initiatief. Het doel van het initiatief is de leegstand op te heffen en een nuttig gebruik voor
het pand te bewerkstelligen.

Argumenten

1.1 Met de ontwikkeling komt een solitair gelegen commerciële functie te vervallen.
Het beleid staat concentratie van commerciële functies in het kernwinkelgebied en in
wijkwinkelcentra voor. In dit geval betreft het solitair gelegen dienstverlening met een

oppervlakte van ca. 360 mz. Het toekomstperspectief van dit soort commerciële functies is

beperkt. Transformatie, waarbij een dienstverlenende functie komt te vervallen, wordt dan
ook voorgestaan. Bovendien wordt leegstand verminderd.

1.2 Het woonbeleid laat ruimte voor een dergeliike ontwikkeling.
Nu de prognoses voor Weert fors hoger uitvallen dan in 2013 was voorzien (+ 1.065
woningen op grond van prognose uit 2017) kunnen we dit soort ontwikkelingen
toejuichen. Vooral omdat het om transformatie van bestaand vastgoed gaat, waarbij een

commerciële functie zoals in dit geval dienstverlening komt te vervallen. Verder is het
pand te groot om er één woning van te maken. De ontwikkeling is zeer kleinschalig, het
gaat tenslotte om de toevoeging van drie woningen. Er bestaat grote behoefte aan
woningen voor kleine huishoudens, de toename van het aantal 1-persoons huishoudens is

het grootst. De transformatie is slim vorm gegeven, waardoor alle appartementen worden
voorzien van 2-3 slaapkamers en over een eigen buitenruimte kunnen beschikken. Vóór
het pand zijn reeds 4 parkeerplaatsen op eigen terrein aanwezig. Verder is er ruimte voor
vergroening op het voorterrein.

1.3 De woningen worden duurzaam.
Het pand Nassaulaan 604-62 is niet aangesloten op het gas. Dit planvoornemen kan als
mooi voorbeeld dienen voor de grote opgave die er aan komt om de woningen van het gas

af te halen, aangezien het een bestaand pand betreft.

1.4 Er wordt op het voorterrein een ruimte gerealiseerd voor de plaatsing van de Duo-
bakken.
Aangezien het perceel over de volle breedte bebouwd is, is er geen ruimte om de
Duobakken achterom te plaatsen. Het voornemen is een afgesehermde ruimte aan de

vcorkant te realiseren vocr de Duobakken. Deze wordt ingepast met groen, zodat de

ruimte aan het zicht onttrokken wordt. De hoogte bedraagt ongeveer 1,5 m' Extra
aandacht dient er te zijn voor de vormgeving.

Kanttekeningen en risico's

1.2 De locatie ligt binnen de geluidzone van de Maaseikerweg
Aangezien de locatie dicht bij de Maaseikerweg ligt (waar een snelheid van 50 km/u is
toegelaten) dient een akoestisch onderzoek deel uit te maken van de ruimtelijke
onderbouwing. Daaruit moet blijken dat voldaan wordt aan de Wet geluidhinder.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Het betreft een reguliere vergunning. Er wordt een planschadeovereenkomst aangegaan

Duurzaamheid
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Herbestemming van leegstaand vastgoed is duurzaam. Er is aandacht voor vergroening

Uitvoering/evaluatie

Na het vooroverleg kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Communicatie/participatie

De initiatiefnemer heeft de omwonenden reeds geïnformeerd over het planvoornemen.
Initiatiefnemer wordt middels een brief geïnformeerd over uw besluit.

Overleg gevoerd met

Intern:

WH: Luud Thijssen
R&E: Marjo Beeren en Rianne Bader

Extern:

Initiatiefnemers, architect en adviseur.

Bijlagen:

1. Concept antwoordbrief
2. Afbeeldingen locatie
3. Vooroverleg omgevingsvergunning
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