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Vergadering
 
 
Vergadering van Raadscommissie Ruimte en Economie 
Datum: 21-09-2022 19:30 uur

 
Raadzaal (Audio) 

. CONCEPT-ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE RUIMTE EN
ECONOMIE D.D. 21-09-2022, 19.30 UUR, RAADZAAL STADHUIS WEERT.  
 
 

0

. AANWEZIGEN  
 
Voorzitter: I.F.A.J. Beenders - van Dooren 
Commissiegriffier: P.J.A. van Beerendonk

Aanwezig de leden:  
P.L.H. van Akkerveken (DUS Weert), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), R. Broods (Weert
Lokaal), H.C.M. Duijsters (DUS Weert), T.J.J. van Gemert (VVD), J.W.J. Goubet (Weert Lokaal),
L.J.M.A. van Grimbergen (VVD), E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal), T.L.H. Karg (GroenLinks), G.D.
Knoop (D66), M. Koolen (Weert Lokaal), W.H. Kupers (D66), F.M.W.M. Kurvers (VVD), S. Latrache
(GroenLinks), F.H.G.M. Mertens (DUS Weert), P.H.H.G. Mols (CDA), B. Schoenmaker (PvdA), P.R.J.
Scholten (DUS Weert), P.J.H. Sijben (CDA), P.H. Spruijt (Weert Lokaal), P.C.I. van der Vegt (D66),
M.J.P. Waegemans (Weert Lokaal) en P.H.H. Weekers (DUS Weert).

Afwezig de leden:  
M.T.H. van den Bergh (VVD), J. Briels (Weert Lokaal), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), C.G.E.
Grijmans (CDA), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), J.C.
Kleinmoedig (Weert Lokaal), E.P.M. Kneepkens (VVD), L.F.J.M. Lambers (VVD), H.J.W.M. van de Loo
(Weert Lokaal), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), H. Stals (CDA), P.G.M. Verhees (Weert Lokaal)
en J. Weekers (CDA).

Aanwezig de portefeuillehouders: 
M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal), W.P.J. van Eijk (VVD), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), L.A.W.
Steinbach (D66) en M.B. Ferrière (Weert Lokaal).

Afwezig de portefeuillehouders:  
R.J.H. Vlecken

 

0

. ALGEMENE AGENDAPUNTEN  
 
 

0
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1 Opening.  
 
De voorzitter opent op 21 september 2022 de vergadering om 19.30 uur en heet alle aanwezigen en de
luisteraars thuis welkom. 
Er is een bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Van den Bergh, de heer Emans, mevrouw
Grijmans, de heer Heuvelmans, mevrouw Jacobs, mevrouw Kleinmoedig, de heer Van de Loo, de heer
Smolenaers, de heer Stals en de heer J. Weekers.

 

0

2 Spreekrecht.  
 
Er is geen verzoek om gebruik te maken van het spreekrecht ontvangen.

 

0

3 Vaststellen agenda.  
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

1

4 Vaststellen advieslijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Ruimte & Economie d.d. 6
juli 2022.  
 
De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

1

5 Ter kennisname:  
 
 

0

5.1 Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 13 juli 2022.  
 
Geen vragen c.q. opmerkingen.

 

1

5.2 Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.  
 
Vanuit de fractie CDA vraagt aandacht voor de aangenomen Motie Maaslandlaan (raad 17-11-2021 bij
Mobiliteitsplan Weert 2030). Deze staat namelijk niet op de voortgangsrapportage. Wethouder
Steinbach gaat na waarom de Motie Maaslandlaan niet op de voortgangsrapportage staat
(TOEZEGGING). 
Verder geen vragen c.q. opmerkingen.

 

1

5.3 Beleidskalender.  
 
Geen vragen c.q. opmerkingen.

 

1



14-10-2022 23:01 Vergadering, Gemeente Weert

https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Ruimte-en-Economie/2022/21-september/19:30/print 3/9

6 Kennisnemen van de lijsten van aan de raad gerichte brieven.  
 
Vanuit DUS Weert zijn de volgende antwoordbrieven voor de commissie R&E opgevraagd: 
- Brief Raad-2022-299 (DJ-1729555) over Handhavingsverzoek boscompensatie CZW. 
- Brief Raad-2022-300 (DJ-1729555) over de bijlagen behorende bij Handhavingsverzoek
boscompensatie CZW. 
- Brief Raad-2022-305 (DJ-1731271) over Publicatieborden bij de Centrale Zandwinning Weert met
onjuiste informatie. 
- Brief Raad-2022-324 (DJ-1745411) over Wijziging bestemming en gevolgen voor
Politiehondenvereniging Hermandad. 
Deze antwoordbrieven worden (mits deze worden beantwoord) aan de raad beschikbaar gesteld
(TOEZEGGING).

Fractie CDA stelt enkele vragen over brief 324 inzake de Politiehondenvereniging Hermandad.
Wethouder Van den Heuvel beantwoord ter vergadering de vragen.

Van de lijsten wordt kennis genomen.

 

7

7 Rondvraag.  
 
Bij de rondvraag zijn er op verzoek van fractie CDA door de agendacommissie een tweetal
onderwerpen geagendeerd welke in twee termijnen worden behandeld.

Onderwerp 1: Stand van zaken Poort van Limburg (n.a.v. Raadsinformatiebrief van 2 juni 2022). 
De heer Sijben van fractie CDA en de heer Weekers van fractie DUS Weert stelden in twee termijnen
diverse vragen over de Poort van Limburg. Wethouder Steinbach beantwoord ter vergadering de
vragen.

Onderwerp 2: Onderhoud groen (n.a.v. bericht “Tijdelijke achterstand groenonderhoud door groei-
explosie” in de algemene nieuwsbrief van 29 juli 2022). 
De heer Sijben van fractie CDA en de heer Weekers van fractie DUS Weert stelden in twee termijnen
diverse vragen over het groenonderhoud. 
Wethouder Winters beantwoord ter vergadering de vragen en doet hierover de volgende toezeggingen: 
-       De raadscommissie R&E ontvangt schriftelijk de overzichten van het huidige kwaliteitsniveau
groenonderhoud (CDA) 
-       De raadscommissie R&E ontvangt schriftelijk het aantal klachten over openbaar groen /
groenonderhoud (CDA) 
-       De raadscommissie R&E ontvangt schriftelijk het antwoord op de vraag over ecologisch
bermbeheer (CDA) 
 

Wethouder Van Eijk beantwoordt ter vergadering de volgende vragen over: 
-       Subsidie Stichting VAC Weert (DUS Weert) 
-       Uitbreiding DHL Kampershoek (CDA)

Wethouder Van Eijk doet de volgende toezeggingen: 
-       De raadscommissie R&E ontvangt na de evaluatie schriftelijk de informatie over het
Jacobskruiskruid (CDA)

 
Wethouder Winters beantwoordt ter vergadering de volgende vragen over: 
-       Onderhoud buurtspeeltuintjes (DUS Weert) 
-       Mogelijke overschrijding budget project riolering Biest-Schaapmansstraat (CDA) 
-       Problemen bij digitaal parkeren (DUS Weert) 
-       Duidelijkheid over parkeerzones op de Regulierenstraat (DUS Weert)

7
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Wethouder Winters doet de volgende toezeggingen: 
-       De raadscommissie R&E ontvangt schriftelijk een overzicht van uitgevoerde/geplande
wijkschouwen (DUS Weert) 
-       De raadscommissie R&E ontvangt schriftelijk het antwoord op de schriftelijke ingediende vragen
en mondelinge aanvullende vraag over Werkzaamheden Limburglaan door WML (DUS Weert) 
-       De raadscommissie R&E ontvangt schriftelijk het antwoord op de afwezigheid van de
rugleuningen van de zitbankjes in het Sint Raphaelpad (DUS Weert) 
-       De raadscommissie R&E ontvangt schriftelijk het antwoord op de defecte verlichting op
Raphaelpad en achterzijde gemeentehuis (dhr. Mertens geeft nog de zaaknummers van de meldingen
door) (DUS Weert) 
 

Wethouder Steinbach beantwoordt ter vergadering de volgende vragen over: 
-       Besteding extra geld uitvoeringskosten klimaat akkoord Meicirculaire (CDA) 
-       Verkeersbewegingen ontwikkeling Werthaboulevard (DUS Weert) 
-       Defecte lift (eigendom Prorail) op treinstation Weert (Weert Lokaal)

 

Wethouder Ferrière doet de volgende toezeggingen: 
- Gaat z.s.m. kijken naar het ongewenste opschrift achterzijde pand Poorter zijde Sint Raphaelpad en
dit laten verwijderen (Weert Lokaal)

 

. RAADSVOORSTELLEN  
 
 

0

8 Beleidsplan Gladheidsbestrijding Weert 2022-2027.  
 
Portefeuillehouder: L. Steinbach.

VOORSTEL: 
Het Beleidsplan Gladheidsbestrijding Weert 2022-2027 vast te stellen. 
TOEZEGGINGEN: 
- De raadscommissie R&E ontvangt de evaluaties van het uitvoeringsplan Gladheidsbestrijding Weert
van de afgelopen jaren zullen schriftelijk beschikbaar worden gesteld aan de leden van de
raadscommissie R&E. 
- De raadscommissie R&E ontvangt schriftelijk het antwoord op de vragen m.b.t. verantwoordelijkheid
Renewi en de vergoeding aan Renewi voor het strooien en vegen. 
ADVIES COMMISSIE: 
De raadscommissie Ruimte en Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als
hamerstuk.

 

3

9 Is vervallen.  
 
 

0
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10 Gebiedsontwikkeling Keent & Moesel.  
 
Portefeuillehouder: W. van Eijk en M. Ferrière.

VOORSTEL: 
1. De bestuursopdracht 'Gebiedsontwikkeling Keent & Moesel' vast te stellen. 
2. Wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de ‘Samenwerkingsovereenkomst
Gebiedsontwikkeling Keent & Moesel'. 
TOEZEGGINGEN: 
Op pagina 2 van de bestuursopdracht zal informeel een tekstuele wijziging plaatsvinden. Alleen de
Doelenboom Keent & Moesel maakt onderdeel uit van de bestuursopdracht. Het Sociaal Programma is
een bijlage van de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) met Wonen Limburg. Onderdeel “2. Sociaal
Programma” zal daarmee worden verwijderd. 
ADVIES COMMISSIE: 
De raadscommissie Ruimte en Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als
bespreekstuk.

 

15

11 Grondexploitaties locaties Zevensprong en J.W. Frisolaan.  
 
Portefeuillehouder: W. van Eijk.

VOORSTEL: 
1. In te stemmen met het openen van een grondexploitatie voor een woningbouwplan (67 gestapelde
sociale huurwoningen) op locatie Zevensprong aan de Christinelaan, en het openen van een
grondexploitatie voor een woningbouwplan (36 gestapelde sociale huurwoningen) aan de J.W.
Frisolaan. 
2. Het bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding voor een termijn van 10 jaar
betreffende de grondexploitatie Zevensprong (memo “Toelichting grondexploitatieberekening
ontwikkeling Zevensprong“) en de grondexploitatie J.W. Frisolaan (memo “Toelichting
grondexploitatieberekening ontwikkeling J.W. Frisolaan”) op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet
juncto artikel 5.1 lid 2 sub b Wet open overheid. 
3. In te stemmen met het vormen van een bestemmingsreserve ter dekking van kapitaallasten
openbaar gebied in Keent-Moesel en deze reserve te voeden met de winstnemingen van de
grondexploitaties Zevensprong en J.W. Frisolaan. 
TOEZEGGINGEN: 
Geen. 
ADVIES COMMISSIE: 
De raadscommissie Ruimte en Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als
hamerstuk.

 

5
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12 Bestemmingsplan J.W. Frisolaan.  
 
Portefeuillehouder: W. van Eijk.

VOORSTEL: 
1.Het bestemmingsplan 'J.W. Frisolaan' met planidentificatie NL.IMRO.0988.BPJWFrisolaan-VA01
ongewijzigd vast te stellen. 
2.Het bestemmingsplan 'J.W. Frisolaan' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan. 
3.Voor het bestemmingsplan 'J.W. Frisolaan' geen exploitatieplan vast te stellen. 
TOEZEGGINGEN: 
Geen. 
ADVIES COMMISSIE: 
De raadscommissie Ruimte en Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als
hamerstuk.

 

22

13 Bestemmingsplan Leukerstraat 15 en 17.  
 
Portefeuillehouder: W. van Eijk.

VOORSTEL: 
1. Het bestemmingsplan 'Leukerstraat 15 en 17' met planidentificatie
NL.IMRO.0988.BPLeukerst15en17-VA01 ongewijzigd vast te stellen. 
2. Het bestemmingsplan 'Leukerstraat 15 en 17' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan. 
3. Voor het bestemmingsplan 'Leukerstraat 15 en 17' geen exploitatieplan vast te stellen. 
TOEZEGGINGEN: 
Geen. 
ADVIES COMMISSIE: 
De raadscommissie Ruimte en Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als
hamerstuk.

 

12

14 Bestemmingsplan 'Vrakkerstraat 78'.  
 
Portefeuillehouder: W. van Eijk.

VOORSTEL: 
1. Het bestemmingsplan met planidentificatienummer NL.IMRO.0988.BPVrakkerstr78-VA01
ongewijzigd vast te stellen. 
2. Het bestemmingsplan 'Vrakkerstraat 78' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan. 
3. Voor het bestemmingsplan 'Vrakkerstraat 78' geen exploitatieplan vast te stellen. 
TOEZEGGINGEN: 
Geen. 
ADVIES COMMISSIE: 
De raadscommissie Ruimte en Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als
hamerstuk.

 

13
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15 Bestemmingsplan 'Hoogbeemdenweg 4'.  
 
Portefeuillehouder: W. van Eijk.

VOORSTEL: 
1. Het bestemmingsplan ‘Hoogbeemdenweg 4’ met planidentificatienummer
NL.IMRO.0988.BPHoogbeemdenwg4-VA01 vast te stellen. 
2. Het bestemmingsplan ‘Hoogbeemdenweg 4’ aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan. 
3. Geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan ‘Hoogbeemdenweg 4’. 
TOEZEGGINGEN: 
Geen. 
ADVIES COMMISSIE: 
De raadscommissie Ruimte en Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als
hamerstuk.

 

16

16 Bestemmingsplan 'Koekoeksweg 6A-7'.  
 
Portefeuillehouder: W. van Eijk.

VOORSTEL: 
1. Het bestemmingsplan ‘Koekoeksweg 6A-7’ met planidentificatienummer
NL.IMRO.0988.BPKoekoeksweg6A7-VA01 vast te stellen. 
2. Het bestemmingsplan ‘Koekoeksweg 6A-7’ aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan. 
3. Geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan ‘Koekoeksweg 6A-7’. 
TOEZEGGINGEN: 
Op korte termijn zal er op het adres Koekoeksweg 6A-7 een controle plaats vinden. 
ADVIES COMMISSIE: 
De raadscommissie Ruimte en Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als
bespreekstuk.

 

14

17 Verlengen van de startersregeling.  
 
Portefeuillehouder: W. van Eijk.

VOORSTEL: 
Een aanvullend krediet van € 1.000.000,- beschikbaar te stellen ter uitvoering van de startersregeling. 
TOEZEGGINGEN: 
Geen. 
ADVIES COMMISSIE: 
De raadscommissie Ruimte en Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als
hamerstuk.

 

2
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18 Bestemmingsplan Dijkerstraat 75  
 
Portefeuillehouder: W. van Eijk.

VOORSTEL: 
1. Het bestemmingsplan 'Dijkerstraat 75' met planidentificatie NL.IMRO.0988.BPDijkerstraat75-VA01
ongewijzigd vast te stellen. 
2. Het bestemmingsplan 'Dijkerstraat 75' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan. 
3. Voor het bestemmingsplan 'Dijkerstraat 75' geen exploitatieplan vast te stellen. 
TOEZEGGINGEN: 
Geen. 
ADVIES COMMISSIE: 
De raadscommissie Ruimte en Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als
hamerstuk.

 

10

19 Herstelbesluit bestemmingsplan 'Lambroek - Stramproy'.  
 
Portefeuillehouder: W. van Eijk.

VOORSTEL: 
Het op 2 juni 2021 vastgestelde bestemmingsplan 'Lambroek - Stramproy' als volgt gewijzigd vast te
stellen: 
A. Begrip 1.1 van de regels wordt vervangen door: 
1.1 plan: het bestemmingsplan 'Lambroek - Stramproy' met identificatienummer
NL.IMRO.0988.BPLambroek-VA02 van de gemeente Weert. 
B. Onder vernummering van lid 3.2.1. tot lid 3.2.3 van de regels worden twee leden ingevoegd,
luidende: 
3.2.1 Voorwaardelijke verplichting waterberging. 
De aanleg van verhardingen in de bestemming 'Verkeer' en het bebouwen van gronden in de
bestemming ‘Wonen’ ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van wonen – waterberging 1’ is
slechts toegestaan als in de bestemming 'Verkeer' is voorzien in de aanleg en instandhouding van een
wadi en waterbuffer met een ledigingstijd van minder dan 24 uur, met een bergingscapaciteit in de
openbare ruimte van 857 m3, een en ander op de wijze zoals dit is aangegeven op het Inrichtingsplan
nieuwbouwplan Lambroek te Stramproy bij Buffer A en Buffer B ter plaatse van de markering
‘Afkoppelen en bergen van regenwater’, dat als bijlage 2 aan de regels is toegevoegd. 
3.2.2 Voorwaardelijke verplichting beplanting 
De aanleg en instandhouding van de groeninrichting zoals dit is aangegeven op het Beplantingsplan
nieuwbouwplan Lambroek te Stramproy dat is toegevoegd als bijlage 3 bij de regels, dient uiterlijk
binnen 9 maanden nadat 80% van de woningen is gerealiseerd volledig te zijn uitgevoerd en volledig in
stand te worden gehouden.' 
C. Onder vernummering van lid 4.2.3. tot lid 4.2.6. van de regels worden drie leden ingevoegd,
luidende: 
4.2.3 Voorwaardelijke verplichting peilhoogte 
Het aan te houden minimale en maximale bouwpeil van de begane grondvloer bedraagt 31.90 m
respectievelijk 32.20 m +NAP. 
4.2.4 Voorwaardelijke verplichting waterberging projectmatige woningbouw 
Op gronden met aanduiding ‘specifieke vorm van wonen – waterberging 1’ is het bebouwen van de
gronden slechts toegestaan als in de bestemming 'Verkeer' is voorzien in de aanleg en instandhouding
van een wadi en waterbuffer met een ledigingstijd van minder dan 24 uur, met een bergingscapaciteit in
de openbare ruimte van 857 m3, een en ander op de wijze zoals dit is aangegeven op het
Inrichtingsplan nieuwbouwplan Lambroek te Stramproy bij Buffer A en Buffer B ter plaatse van de
markering ‘Afkoppelen en bergen van regenwater’, dat als bijlage 2 aan de regels is toegevoegd.' 
4.2.5 Voorwaardelijke verplichting waterberging bouwkavels: 
Op de gronden met de aanduiding ‘specifieke vorm van wonen – waterberging 2’ is het bebouwen van
de gronden slechts toegestaan als is voorzien in de aanleg en instandhouding van een waterberging

19
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van ten minste 100 liter per vierkante meter bebouwd en verhard oppervlak, die binnen 24 uur na een
bui weer voor 100% beschikbaar is. Om dit te beoordelen dient de infiltratie-/opvangvoorziening op de
bouwtekeningen te worden aangegeven en zal ook een aanleg-, detail- en eventuele
constructietekening dienen te worden voorgelegd ter beoordeling. Daarbij dienen ook de noodzakelijke
bodem- en infiltratie-onderzoeken te worden overgelegd op grond waarvan de
infiltratie-/opvangvoorziening is ontworpen. 
D. Aan de regels worden de volgende twee bijlagen toegevoegd: 
- Bijlage 2 Inrichtingsplan. 
- Bijlage 3 Beplantingsplan. 
E. Aan de verbeelding worden in de bestemming Wonen de volgende twee functieaanduidingen
toegevoegd, luidende: 
‘specifieke vorm van wonen – waterberging 1’ (ter plaatse van de projectmatig te bouwen woningen, dit
zijn de kavelnummers 2 t/m 5, 7 t/m 17, 20 t/m 28). 
‘specifieke vorm van wonen – waterberging 2’ (ter plaatse van de kavelnummers 1, 6, 18, 19, 29 t/m
35). 
F. Onder vernummering van hoofdstuk 2 tot en met 8, met bijbehorende paragrafen, tot hoofdstuk 3 tot
en met 9, met bijbehorende paragrafen, een hoofdstuk 2 toevoegen met de titel 'Uitspraak Raad van
State', waarin een toelichting wordt gegeven op de in het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen
zoals omschreven onder de punten A t/m E, waarbij aan de toelichting de volgende bijlagen worden
toegevoegd: 
- Bijlage 10: Raadsbesluit van 2 juni 2021. 
- Bijlage 11: Tussenuitspraak Raad van State van 3 augustus 2022. 
TOEZEGGINGEN: 
Geen. 
ADVIES COMMISSIE: 
De raadscommissie Ruimte en Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als
bespreekstuk.

 

20 Sluiting vergadering.  
 
De vergadering wordt om 23:10 uur gesloten met dank aan alle aanwezigen en luisteraars thuis. Dank
voor ieders inbreng en wel thuis.

 

0

. ONDERTEKENING  
 
Aldus vastgesteld in de commissievergadering Ruimte & Economie van 2 november 2022,

De commissiegriffier,                    De commissievoorzitter,

 

 

P.J.A. van Beerendonk                 ...........................
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