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Onderwerp

Bestemmingsplan'Woongebieden 2019'.

Voorstel

A. Met de planschadeovereenkomsten 'Coenraad Abelsstraat 36', 'Altweerterkapelstraat 1'
en 'Horecavoorziening Lichtenberg' in te stemmen.
B. Aan de raad voorstellen:
1. Het bestemmingsplan'Woongebieden 2019' met planidentificatienummer
NL.IMRO.0988.BPWoongebieden2019-V401 gewijzigd vast te stellen.
2. Het bestemmingsplan 'Woongebieden 2019' aan te merken als authentiek digitaal
ruimtelijk plan.
3. Voor het bestemmingsplan 'Woongebieden 2019' geen exploitatieplan vast te stellen.
4. Gedeputeerde Staten van Limburg te verzoeken om zo spoedig mogelijk te berichten of
eerder dan de voorgeschreven termijn van 6 weken tot bekendmaking van het
vastgestelde plan mag worden overgegaan.

Inleiding

In 2018 zijn de bestemmingsplannen 'Altweerterheide, Laar, Stramproy, Swartbroek en
Tungelroy' en 'Binnenstad 2017'vastgesteld. Het volgende bestemmingsplan dat in het
kader van de actualisatie van de bestemmingsplannen en het opschalen naar minder
bestemmingsplannen gemaakt is, is het bestemmingsplan'Woongebieden 2019'. Dit
bestemmingsplan betreft alle woonwijken in Weert-stad, te weten: Boshoven (incl.
Centrum-Noord), Molenakker, Hushoven, Fatima, Biest, Groenewoud, Leuken, Rond de
Kazerne, Keent, Moesel en Graswinkel.

Naar verwachting is dit het laatste actualisatieplan op grond van de Wet ruimtelijke
ordening. We hebben dan 5 (grote) bestemmingsplannen voor Weert, te weten voor de:

. Binnenstad (vastgesteld in 2018)

. Kernen (vastgesteld in 2018)
e Woonwijken stad
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. Bedrijventerreinen

. Buitengebied
Wanneer de Omgevingswet in werking treedt op 1 januari 2O2L gaan de
bestemmingsplannen over in omgevingsplannen. Voor de eerstvolgende actualisatie van
de bedrijventerreinen en het buitengebied worden omgevingsplannen gemaakt.

Het college heeft op 22 januari 2019 ingestemd met het plan van aanpak voor het
bestemmingsplan Woongebieden 2019. Dit was de eerste stap om te komen tot de

actualisatie van de in het plangebied geldende bestemmingsplannen' Het
totstandkomingsproces is beschreven in het plan van aanpak.

Met het bestemmingsplan 'Woongebieden 2019' worden 21 bestemmingsplannen
samengevoegd tot 1 bestemmingsplan. Verder worden 16 omgevingsvergunningen
(uitgebreid) verwerkt alsmede 1 (oude) vrijstelling op grond van artikel 19 lid 2 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening. In paragraaf 2.3 van de toelichting is een overzicht
opgenomen.

Het college heeft op 18 juni 2019 ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplan
'Woongebieden 2019'. Het college heeft op 17 september 2019 ingestemd met het
'Eindverslag inspraak' van de zienswijzen die zijn ingekomen op het voorontwerp
bestemmingsplan 'Woongebieden 2019'. Aangezien een aantal initiatiefnemers heeft
verzocht om met een ontwikkeling mee te liften met het bestemmingsplan is gewacht met
het ontwerp bestemmingsplan, zodat er tijd gegeven is de onderbouwingen voor de

ontwikkellocaties op te stellen. De deadline hiervoor was 1 november 2019. Het college
heeft op 19 november 2Ol9 ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan 'Woongebieden
2019' en met het opstarten van de inspraakprocedure.

Beoogd effect/doel

Doel van het bestemmingsplan'Woongebieden 2019'is het kunnen beschikken over een

adequate planologische regeling waarin het meest recente ruimtelijke beleid in een
juridisch blndende vorm ls neergelegd.

Argumenten

A.1.1 De gemeente wìl geen risico lopen.
Ten behoeve van de ontwikkelingen aan de locatie Coenraad Abelsstraat 36 (klooster naar
begeleid/beschermd wonen) en De Lichtenberg (horeea voorziening) zijn twee
planschadeovereenkomsten opgesteld.

8.1.1 Actuete bestemmingsplannen vormen een goede basis voor de implementatie van de

Omgevingswet.
Op 1 juli 2018 is de'Wet afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheers-
verordeningen' in werking getreden. De wet voorziet in de afschaffing van de verplichting
om bestemmingsplannen en beheersverordeningen die elektronisch raadpleegbaar zijn
binnen een periode van 10 jaar steeds opnieuw vast te stellen'

De hiervoor genoemde wet vormt een onderdeel in de overgang naar het nieuwe stelsel
van het omgevingsrecht, met onder meer de Omgevingswet. Een van de instrumenten
binnen het nieuwe stelsel van omgevingsrecht is het omgevingsplan. Gemeenten dienen in
het nieuwe stelsel hun bestemmingsplannen, beheersverordeningen en andere regelingen
over de fysieke leefomgeving uit andere verordeningen te bundelen en om te vormen tot
één samenhangend en consistent omgevingsplan. Gemeenten krijgen hiervoor tot 1

januari 2029 de tijd, wanneer de Omgevingswet op 1 januari 2021in werking is getreden.
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Met de herziening van dit bestemmingsplan wordt voorgesofteerd op de Omgevingswet.
Het plangebied wordt groter, de regels zijn uniform en het kader is actueel. Dit vormt een
goede basis als opmaat naar een omgevingsplan.

8.1.2 In het nieuwe bestemmingsplan zijn correcties en verkochte grondstroken verwerkt
Er zijn correcties verwerkt in het nieuwe bestemmingsplan. Dit zijn situaties waarvan is
geconstateerd dat het bestemmingsplan niet helemaal correct is ten opzichte van het
voorheen geldende bestemmingsplan dan wel de verleende bouw- of omgevings-
vergunning.

De afgelopen jaren zijn binnen het plangebied ongeveer 95 grondstroken verkocht. In de
meeste gevallen betreft het stroken met een verkeersbestemming, die omgezet wordt in
een woonbestemming. Dan is het gewenste gebruik, waarvoor de grondstroken zijn
aangekocht, ook planologisch geregeld. Dit is conform afspraak met de kopers.

In paragraaf 5.4 van de toelichting is een overzicht van de correcties en de verkochte
g rondstroken opgenomen.

8.1.3 Dit betreft het laatste grote bestemmingsplan dat nodig is om de planvoorraad voor
woningen af te stemmen op de behoefte.
De Structuurvisie Weert 2025 is vastgesteld op 11 december 2013. In deze structuurvisie
is onder andere beleid opgenomen voor het afstemmen van de planvoorraad woningen op
de behoefte. Dit was nodig omdat de planvoorraad per l januari 2OL4 ongeveer 1.100
woningen groter was dan de resterende behoefte. Hierbij wordt ingezet op het schrappen
van indirecte bouwmogelijkheden, te weten binnenplanse afwijkingen en wijzigings-
bevoegdheden, zoals die zijn opgenomen in de bestemmingsplannen alsmede op het
verminderen van het maximum aantal woningen in diverse plannen.

Met de bestemmingsplannen 'Woongebieden 2Ot4','Laarveld', 'Altweerterheide, Laar,
Stramproy, Swartbroek en Tungelroy','Binnenstad 2OL7' en binnenplanse afwijkingen
waarvan niet tijdig gebruik is gemaakt zijn plannen voor 564 woningen vervallen.

Uit de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021 blijkt dat de
planvoorraad voor woningen nog iets te groot is, namelijk 298 woningen (per 1 januari
2018). Waar dit van toepassing is, is het uitgangspunt zoals eerder toegepast ook in
voorliggend bestemmingsplan uitgevoerd. In dit bestemmingsplan komen mogelijkheden
voor 222 woningen te vervallen (waarvan 168 op een gemeentelijke grondexploitatie) en
zijn mogelijkheden voor 306 woningen opgenomen (waarvan 156 op een gemeentelijke
grondexploitatie). Dit is de stand van zaken per 1-1-2019. In paragraaf 5.2 van de
toelichting is een overzicht opgenomen van de bouwmogelijkheden die vervallen en die
gehandhaafd blijven.

Na het bestemmingsplan 'Woongebieden 2019' resteert slechts nog een planvoorraad van
15 woningen (bestemmingsplannen voor de bedrijventerreinen en het buitengebied), die
nog moeten komen te vervallen.

8.1.4 Er is de mogelijkheid geboden om met ontwikkelingen mee te liften met het
bestemmingsplan.
De volgende ontwikkelingen zijn verwerkt in het ontwerp bestemmingsplan:

o Boshoverweg 51 - Vrakkerstraat, transformatie naar 4 appartementen en
bouwkavel.

. Boshoverweg 59, uitbreiding winkelcentrum en parkeerplaats.

. Coenraad Abelsstraat 36, ontwikkeling klooster tot woonzorgcomplex met 34
eenheden voor begeleid/beschermd wonen en bijbehorende voorzieningen.
In verband met de opvang van de parkeerbehoefte dient aan de achterzijde een
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grondstrook van de gemeente te worden aangekocht. Hierover moeten nog
afspraken gemaakt worden.

. De Lichtenberg, ontwikkeling horecavoorzlenlng bij openluchttheater.

. Heerlijkheidlaan 2, bouwen 6 Tiny Houses bij woonbegeleidingscentrum PSW.

. Odamolenstraat 1, vergroting bouwvlak op basis van verleende bouwvergunning.

. Sportstraat, bouwen 6 woningen tegenover project Nur Holz, conform motie van
de raad.

. Suffolkweg Zuid 30, camperplaats.
¡ Vrakkerveld 5, verplaatsing bouwvlak kantine en kleedlokalen voetbalvereniging

conform plannen Open Club.
. Werthaboulevard 21: dit betreft de Mouttoren. De functiewijziging (horeca 2 en

proeflokaal bij biermuseum op begane grond en eerste verdieping, verblijfs-
recreatieve voorziening voor twee personen op bovenste verdieping en uitkijkpunt
op het dak) is geregeld in dit bestemmingsplan. Verder is de bestaande
lrnr rrrrlrnanlo rrrn ¡la M^r rffôran ziinrla ? Ç tr m nlrnnlnnic¡h aereaald
evv rÍ rvvSLv

. Wilhelminasingel 237, transformatie dienstverlening naar wonen.

8.2.1 Het Ministerie heeft de gemeenten verzocht dit in het raadsbesluit vast te leggen.
Sinds 1 januari 2010 is de digitale verplichting uit de Wet ruimtelijke ordening van kracht
geworden. Indien er sprake is van een authentiek digitaal ruimtelijk plan is het digitale
plan bindend.

8.3.1 Er zijn overeenkomsten aangegaan met initiatiefnemers.
Daarmee is het verhaal van kosten anderszins verzekerd en stellen wij voor geen

exploitatieplan vast te stellen voor dit bestemmingsplan.

8.4.1 D¡t is een wettelijke verplichting.
In de Wet ruimtelijke ordening (artikel 3.8 lid 4) ls vastgelegd dat, indlen een
bestemmingsplan gewijzigd wordt vastgesteld, anders dan naar aanleiding van een
zienswijze van de provincie, het raadsbesluit onverwUld langs elektronische weg wordt
toegezonden aan Gedeputeerde Staten. De termijn van de bekendmaking is bepaald
op 6 weken. De raad kan Gedeputeerde Staten verzoeken om eerder dan de vastgeslelde
termijn van 6 weken tot bekendmaking van het plan over te gaan.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepasing

Financiële, personele en juridische gevolgen

Voor de totstandkoming van het bestemmingsplan is de afdeling Ruimte & Econornie
verantwoordelijk. De toelichting en regels zijn in eigen beheer gemaakt, de verbeelding is

door een extern bureau gemaakt. De kosten zijn ten laste gebracht van grootboek-
nummer 8100000, kostencategorie 6343100 (herziening bestemmingsplannen/visies,
onderhoud).

In verband met het meeliften met het bestemmingsplan islwordt de volgende leges
ontvangen:

. Boshoverweg 51: € 4.322,40

. Boshoverweg 59: € 4.322,40

. Coenraad Abelsstraat 36: € 4.322,40

. Heerlijkheidlaan 2: € 4.322,40

. De Lichtenberg: € 4.322,40

. Suffolkweg Zuid 30:. € 4.322,40

. Wilhelminasingel 237: € 4.322,40
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In totaal is dit € 30.256,80. Dit bedrag komt ten goede aan Leges herziening
bestemmingsplannen en principeverzoeken die leiden tot een bestemmingsplan
grootboekrekening: 8100000, economische categorie: 734 OOl2.

In verband met kostenverhaal worden de volgende bijdragen ontvangen:
o Boshoverweg 59: € 5.400,- (geregeld in verkoopovereenkomst).
¡ Heerlijkheidlaan 2: € 2.760,-.

In totaal is dit: € 7.560,-. Dit bedrag komt ten goede aan de Voorziening anterieure
overeenkomsten (V1057), Stedelijk Groenfonds, grootboeknummer: 810 0000,
economische categorie: 734 OOLS
De bijdragen worden gekoppeld aan de kosten voor de herinrichting van het stadspark.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

Na vaststelling van het plan op 11 maart 2O2Ozal het plan naarverwachting eind april
2O2O in werking treden. Zulks onder voorbehoud van een eventueel schorsingsverzoek.

Comm unicatie/partici patie

Wij hebben op 20 november 2019 ter openbare kennis gebracht dat met ingang van 21
november 2019 gedurende zes weken, dat wil zeggen tot en met l januari 2020 bij de
informatie- en servicebalie in het stadhuis ter inzage ligt het ontwerp bestemmingsplan
'Woongebieden 2019'met bijbehorende toelichting en dat gedurende dit tijdvak eenieder
schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar kan maken bij de gemeenteraad. Het plan is
digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het
bestemmingsplan is NL.IMRO.0988.BPWoongebieden2019-ON01.

De bekendmaking is gepubliceerd in het Gemeenteblad en in de Staatscourant (via
www.officielebekendmakingen.nl). Ten aanzien van dit bestemmingsplan is overleg
gevoerd met de provincie Limburg.

Dit voorstel heeft verder betrekking op de aan de raad gerichte brieven met zaaknummers
893786/893734, 9Ot44O/894767 aangevuld met 901440 /9L2355, 903086/903 103,
972487/9L2392, 9L2989/9L3250, 9L43OO/9L4297, 9L5670/9t3862, 9L8I23/977427 en
930990/913862. Dit zijn 9 zienswijzen die zijn ingediend tegen het ontwerp bestemmings-
plan.

Geadviseerd wordt dit voorstel als B-stuk door te geleiden naar de raad

Overleg gevoerd met

Intern:

R&E: Michel Jans, Marjo Beeren, Henk Creemers
WH: Gé Vosdellen

B¡j het bestemmingsplan zijn betrokken en heeft afstemming plaatsgevonden met:
R&E: Rick Martens, lohan van der Burg, Roy Thijssen, Werner Mentens, Joke Jongeling,
Roel Beunen, Lusan Korten, Rianne Bader
VTH: Luud Thijssen, Theo Heldens, Roy Ritzen, Peggy Caris, Paul Corpelijn
Projecten: Monique Bessems, Theo Huijbers

Pagina 5



Financiën: Edward Salman

Extern

Digireg

Bijlagen:

1. Raadsvoorstel en -besluit.
2. Vast te stellen bestemmingsplan (toelichting met bijlagen, regels met bijlagen,

verbeelding)
3. 9 zienswijzen
4. Planschadeovereenkomsten Altweerterkapelstraat 1, Boshoverweg

51/Vrakkerstraat, Coenraad Abelsstraat 36, Horecavoorziening De Lichtenberg,
Oclarnolenstraat 1, Suffolkweg Zuid 30, Wilhelminastraat 237 alsnrodc de
anterieure overeenkomst Heerlijkheidlaan 2 en de koopovereenkomst
Boshoverweg 57.
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