
GEMEENTE vVEERT

Weeft, I g l¡lÅARI 2020

Onderwerp

Uw kenmerk
Ons kenmerk

Vooroverleg om gevingsvergu n n in g Nassau laa n 60 A-62

969652/969667

Beste 

Op 24 februari 2020 heeft u een vooroverleg omgevingsvergunning ingediend. Dit
vooroverleg gaat over de transformatie van het pand Nassaulaan 60A-62 (perceel
gemeente Weeft sectie S nummer 2075) in 4 appartementen. Hierbij ontvangt u ons
antwoord.

Besluit
Wij hebben besloten in principe medewerking te verlenen aan de transformatie van het
pand Nassaulaan 60A-62 op perceel gemeente Weert sectie S nummer 2075 in 4
apparfementen middels een Omgevingsvergunning (regulier).

Motivering
Met de ontwikkeling komt een solitair gelegen commerciële functie te vervallen.
Het beleid staat concentratie van commerciële functies voor in het kernwinkelgebied
en in wijkwinkelcentra. In dit geval betreft het solitair gelegen dienstverlening met een
oppervlakte van ca. 360 mz. Het toekomstperspectief van dit sooft commerciële
functies is beperkt. Transformatie, waarbij een dienstverlenende functie komt te
vervallen, wordt dan ook voorgestaan. Bovendien wordt leegstand verminderd.

Het woonbeleid laat ruimte voor een dergelijke 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 sooft 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 er
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 voor¿ien van 2-3 slaapkamers en over een eigen
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buitenruimte kunnen beschikken. Vóór het pand zijn reeds 4 parkeerplaatsen op eigen
terrein aanwezig. Verder is er ruimte voor vergroening op het voofterrein'

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

af te halen.

Er wordt op het voorterrein een ruimte gerealiseerd voor de plaatsing van de Dua-
bakken.
Aangezierr hel perceel over de volle brcedte bebouwd is, is er geen ruimte om de

Duobakken achterom te plaatsen. Het voornemen is een afgeschermde ruimte aan de

voorkant te realiseren voor de Duo-bakken. 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.

Aandachtspunt
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
toegelaLerr) client eerr akoestisch onderzoek deel uit te maken van de ruimtelijke
onderbouwing. Daaruit moet blijken dat voldaan wordt aan de Wet geluidhinder.

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

Ru imtcliikc onderbouwi ng
In de hierbU gevoegde blJlage ls aangegeven ä¡in welke wetlelijke en teclrnische eisen
de ruimtelijke onderbouwing, welke nodig is, dient te voldoen.

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 omgevingsvergunning. Wanneer mocht blijken dat er op het moment van de
procedure wettei¡jke of bekendgemaakte beieidsmatige beletseien zijn om de
omgevingsvergunning niet te verlenen of wanneer mocht blijken dat gerechtvaardigde
belangen van derden de gemeente ertoe nopen de omgevingsvergunning niet te
verlenen, dan kan de ontwikkeling niet door gaan.
Verder dient hierbij het voorbehoud gemaakt te worden dat een omgevingsvergunning
(regulier) open staat voor bezwaar en beroep en dat dit in het uiterste geval zou kunnen
leiden tot het vernietigen van de omgevingsvergunning.

De in de toelichting te verwerken gegevens
Voor deze omgevingsvergunning is een ruimtelijke onderbouwing in de vorm van een
toelichting nodig. Hierin dient aan de volgende aspecten aandacht te worden besteed.

1. Zie Besluit ruimtelijke ordening, artikel 3.1.6
2. Begrenzing van het gebied en de omschrijving van het project waarvoor

vergu nning wordt aangevraagd.
3. Bestaande bestemmingsplan en geldende bestemming, en omschrijving van

de afwijking.
4. Geldend rijksbeleid, provinciaal beleid en gemeentelijk beleid.



5. Resultaten relevante onderzoeken (bodemverontreiniging en draagkracht
bodem, geluidsonderzoek, flora- en fauna, archeologisch onderzoek, Vogel- en
Habitatrichtlijn, watertoets, externe veiligheid, luchtkwaliteit, stikstof).

6. Overige aspecten project: bijv. kabels, leidingen, privaatrecht.
7. Ruimtelijke onderbouwing project in het bestemmingsplan:

- planologische onderbouwing;
- afweging van alle belangen en beschrijving gevolgen project op de omgeving

(verkeer, parkeren, milieu, ru imtelijk, agrarisch, stedenbouwkundig,
la ndscha ppel ij k, archeolog isch, cu ltu u rh isto risch, ladder voor du u rza me
verstedelijking);

- motivatie project;
- duurzaamheid;
- economische uitvoerbaarheid (o.a. planschaderisicoanalyse).

Al deze aspecten dienen aan de orde te komen in de toelichting, doch afhankelijk van
de zwaarte van het project is het niet noodzakelijk deze onderzoeken ook allemaal uit
te voeren. U dient deze dan wel te benoemen doch daarbij dient te worden
aangegeven waarom deze in dit geval niet noodzakelijk zijn.

Verder geldt ten aanzien van geluidszones het volgende:

Voor zover de uitvoering van de Wet geluidhinder zulks vereist, geeft de toelichting
aan:
a. de ligging en de afmetingen van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en
van geluidsgevoelige terreinen, die gelegen zijn binnen de zone van een weg,
spoorweg of industrieterrein als bedoeld in de Wet geluidhinder;
b. de functie van de voornaamste wegen, alsmede het dwarsprofiel dan wel het aantal
rijstroken daarvan dan wel de as van de weg waarmee gerekend is, bedoeld in artikel
74 van de Wet geluidhinder.

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 (m.b.t. dit principebesluit) of Luud Thijssen
(m.b.t. de omgevingsvergunninÐ. Ze zijn telefonisch bereikbaar onder nummer
(0495) 575 22L of 575 258 en per email via m.arts@weert.nl en l.thijssen@weert.nl.

Met vriendelijke groeten,
Burgem n wethouders,
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