Eindverslag inspraak met betrekking tot de ingekomen zienswijzen op de ontwerp
Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021.
Inleiding:
De ontwerp Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021 heeft met ingang van 7
maart 2019 gedurende zes weken, dat wil zeggen tot en met 17 april 2019 ter inzage gelegen. De
bekendmaking is gepubliceerd in de gemeentebladen en in de Staatscourant. De visie is
raadpleegbaar via de gemeentelijke websites en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens deze
periode heeft eenieder zijn zienswijze kenbaar kunnen maken. Er zijn zes zienswijzen ingediend.
Voor de inhoud van de zienswijzen wordt verwezen naar de brieven van indieners. Deze brieven
dienen hier als ingelast te worden beschouwd en worden geacht deel uit te maken van dit
Eindverslag inspraak. Hieronder wordt daarop een reactie gegeven en wordt aangegeven in
hoeverre de zienswijzen aanleiding geven tot wijziging van de vast te stellen visie ten opzichte van
het ontwerp.
1. Zienswijze van twee inwoners van de gemeente Leudal, gericht aan de gemeente
Leudal, d.d. 30 maart 2019, ingekomen 2 april 2019.
Inspreker geeft aan dat de leefomgeving in de laatste jaren fors is veranderd. Er wordt daarbij
ingezoomd op een aantal concrete locaties en omstandigheden die geen directe relatie hebben met
de voorliggende ontwerp structuurvisie. Door middel van de ingediende zienswijze vragen
insprekers medewerking te verlenen aan de bouw van een vrijstaande woning op een nog nader te
bepalen locatie.
--- Ten aanzien van de zienswijze wordt het volgende overwogen --De onderwerpen die insprekers in hun zienswijze naar voren brengen houden geen direct verband
met het woonbeleid of de voorliggende ontwerp structuurvisie. Het verzoek om medewerking aan
de bouw van een vrijstaande woning kan niet worden afgehandeld via de voorliggende ontwerp
structuurvisie. In de ontwerp structuurvisie wordt geen uitspraak gedaan over individuele
woningbouwplannen of bouwlocaties. De ontwerp structuurvisie vormt een kader voor de
beoordeling van nieuwe woningbouwplannen. De ontwerp structuurvisie sluit daarmee geen nieuwe
woningbouwplannen uit, maar geeft op basis van kwantitatieve en kwalitatieve afspraken
(gebaseerd op het in 2018 uitgevoerde woningmarktonderzoek) aan welke aantallen en soort
woningen gewenst (of minder gewenst) zijn. Het verzoek medewerking te verlenen aan de bouw
van een vrijstaande woning op een nog nader te bepalen locatie kan dan ook niet via de ontwerp
structuurvisie worden afgehandeld. Deze overwegingen zullen insprekers via een gesprek worden
toegelicht.
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Gelet op het bovenstaande geeft de zienswijze geen aanleiding tot aanpassing van de
structuurvisie.
2. Zienswijze van Clerx van Roy advocaten, Postbus 220, 6190 AE Beek, namens de
heer Kessels, gericht aan de gemeente Roermond, d.d. 12 april 2019, ingekomen 15
april 2019.
Inspreker geeft aan dat de ontwerp structuurvisie richting geeft aan de wijze waarop het aantal
woningbouwplannen wordt afgestemd op de behoefte. Volgens inspreker zal dit betekenen dat
keuzes gemaakt moeten worden over waar wel en waar geen woningen meer gewenst zijn.
Inspreker geeft aan dat indien het vervallen van bouwmogelijkheden voor percelen van inspreker
dit desastreuze gevolgen zou kunnen hebben voor de bedrijfsvoering van inspreker. Inspreker is
eigenaar van de in zienswijze genoemde percelen en heeft daar een woning, een schuur, een
boerderijwinkel en verbouwt hoofdzakelijk asperges en wordt hierbij geholpen door
arbeidsmigranten. Inspreker geeft aan dat de arbeidsmigranten behoefte hebben aan een tijdelijke
woonvoorzieningen dicht bij het werk. Inspreker stelt daarvoor huurkamers ter beschikking.
Volgens inspreker bestaat er een tekort aan woningen en tijdelijke woningen die door
arbeidsmigranten als tijdelijk onderkomen gebruikt kunnen worden. Inspreker vreest dat hem door
de ontwerp structuurvisie de mogelijkheid wordt ontnomen om in de nabije toekomst te anticiperen
op de aanhoudende vraag naar woningen. Ook een uitbreiding van het reeds bestaande aantal
(tijdelijke) woningen op zijn percelen zou volgens inspreker belemmerd kunnen worden. Inspreker
verzoekt bouwmogelijkheden op de percelen van inspreker te handhaven.
--- Ten aanzien van de zienswijze wordt het volgende overwogen --Op de door inspreker genoemde percelen is één woning aanwezig, e.e.a. conform het vigerende
bestemmingsplan. Voor deze woning is een omzettingsvergunning verleend voor de realisatie van
kamerwoningen. Het vigerend bestemmingsplan laat geen verdere toevoeging van woningen of
kamerwoningen toe op de betreffende percelen. In de ontwerp structuurvisie Wonen MiddenLimburg 2018 tot en met 2021 wordt geen uitspraak gedaan over individuele woningbouwplannen
of bouwlocaties. De ontwerp structuurvisie vormt een kader voor de beoordeling van nieuwe
woningbouwplannen. De ontwerp structuurvisie sluit daarmee geen nieuwe woningbouwplannen
uit, maar geeft op basis van kwantitatieve en kwalitatieve afspraken (gebaseerd op het in 2018
uitgevoerde woningmarktonderzoek) aan welke aantallen en soort woningen gewenst (of minder
gewenst) zijn. Bij de beoordeling van nieuwe plannen wordt uiteraard gekeken welke plannen er al
bestaan van het betreffende type. Nieuwe plannen worden uiteraard ook getoetst aan het overige
relevante beleid.
Gelet op het bovenstaande geeft de zienswijze geen aanleiding tot aanpassing van de
structuurvisie.
3. Zienswijze van de PvdA Roermond, Charles Ruysstraat 26, 6042 CD Roermond,
gericht aan de gemeente Roermond, d.d. 17 april 2019, ingekomen 17 april 2019.
Inspreker heeft de zienswijze gerubriceerd onder een aantal onderwerpen:
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Inleiding
Inspreker stelt dat in de ontwerp structuurvisie de nadruk ligt op cijfers, die niet overeenkomen
met de daadwerkelijke ervaren problemen op de woningmarkt, noch met het onlangs uitgevoerde
onderzoek naar woningbehoeftes in Limburg.
Arbeidsmigranten
Inspreker geeft aan dat in de ontwerp Structuurvisie in de berekeningen slechts twee doelgroepen
zijn meegenomen: de short-stayers (vier maanden of korter) en de long-stayers (langer dan negen
maanden). Er wordt echter nog een derde doelgroep onderkend, die niet wordt meegenomen in de
kwantitatieve opsomming, de zogenaamde mid-stayer (tussen de vier en negen maanden),
waarvan het nu juist niet bekend is hoe en waar ze zich willen vestigen.
Oudere doelgroep die langer thuis blijft wonen
Inspreker geeft aan dat het in de regio ontbreekt aan voldoende gegevens en prognoses over de
ontwikkeling van de totale behoefte en de behoefte in relatie tot zorg. Dit is volgens inspreker een
zeer onwenselijke situatie. De mogelijkheid in nabijheid mantelzorg te kunnen verlenen wordt zeer
onderbelicht in de Structuurvisie, aldus inspreker. Inspreker geeft aan dat mantelzorgwoningen
kunnen hiertoe bijdragen. Inspreker stelt dat in de Structuurvisie is beschreven dat voor dit thema
een gebrek aan cijfers geldt.
Sociale doelgroep
In de ontwerp Structuurvisie wordt volgens inspreker een kwalitatieve mismatch in de huidige
woonvoorraad voor de sociale doelgroep genoemd met een tekort aan 1800 woningen, dat volgens
inspreker verder niet wordt onderbouwd. Daarnaast vraagt inspreker of kwetsbare doelgroepen
gerekend worden tot de sociale doelgroep. Inspreker acht het geen wenselijke situatie dat de
doelgroep niet is omschreven en daarmee onvoldoende input voor een gemeentelijke woonvisie.
Proces
Inspreker geeft aan dat de corporaties aangaven onvoldoende betrokken te zijn geweest bij het
vormgeven van de Structuurvisie. Verder wordt op pagina 13 tweemaal verwezen naar een
paragraaf 2.8. Deze bestaat echter niet in het document.
Startersleningen
In Roermond kan aanspraak worden gemaakt op een starterslening als de woning maximaal
€173.000,- kost. Volgens inspreker komt dit niet meer overeen met de wensen van starters op de
woningmarkt omdat de Structuurvisie stelt dat er een duidelijke voorkeur is voor woningen met
een prijsklasse vanaf € 200.000,-. Inspreker verzoekt het college van de gemeente Roermond om
het maximale aankoopbedrag voor de starterslening te verhogen naar € 210.000,-.
Leegstand
Inspreker acht het belangrijk dat de leegstand niet onder de 2% norm komt in verband met een
goede doorstroming en geeft aan dat het in dat verband belangrijk is op tijd woningen toe te
voegen. Inspreker pleit voor het nemen van initiatieven zoals Wonen Boven Winkels en het
herbestemmen van panden tot woning.
Diversiteit
Inspreker vraagt de gemeente om bij nieuwe plannen aandacht te hebben voor diversiteit van
inwoners.

3

--- Ten aanzien van de zienswijze wordt het volgende overwogen --Inleiding
De nadruk ligt in de ontwerp structuurvisie op cijfers omdat deze de noodzakelijke basis vormen
voor regionale afspraken. Gemeenten kunnen uiteraard in hun gemeentelijk beleid zaken aanvullen
en uitwerken. De bewering van inspreker dat de structuurvisie niet overeenkomt met het onlangs
uitgevoerde woningbehoefteonderzoek is onjuist. Het in 2018 uitgevoerde regionale
woningmarktonderzoek vormt de onderlegger van de ontwerp structuurvisie wonen.
Arbeidsmigranten
In de ontwerp Structuurvisie (paragraaf 3.4 onder 1) wordt aan de termen short-, mid- of longstay
in relatie tot arbeidsmigranten geen termijn gekoppeld, juist omdat het bij de huisvesting gaat om
de intentie waarmee men hier verblijft. In dat verband is de er de ontwerp structuurvisie slechts
twee groepen onderscheiden; de groep die de intentie heeft langere tijd te blijven en/of zich te
vestigen (long-stay, dus regulier huisvesting) en de groep die slechts voor een kortere periode wil
verblijven (short-stay, dus alternatieve huisvesting). Voor zover het short-stay verblijf betreft
maakt het geen onderdeel uit van de afspraken in de structuurvisie.
Overigens is de huisvestingsopgave arbeidsmigranten in de ontwerp Structuurvisie niet
gekwantificeerd, daarvoor is (zoals in ontwerp structuurvisie is aangegeven) nader onderzoek
nodig.
Oudere doelgroep
De door inspreker ingebrachte zienswijze over de gegevens over wonen en zorg is in de inleiding
van de ontwerp structuurvisie toegelicht. Ook is vermeld dat hiervoor nader onderzoek nodig is.
De mogelijkheden voor mantelzorg komen uitgebreid aan bod in de ontwerp Structuurvisie. Naast
cijfers over gegeven en ontvangen mantelzorg en met mantelzorg samenhangende woonwensen is
in de ontwerp structuurvisie op pagina 14 vermeld dat “Het realiseren van een afhankelijke
woning/een mantelzorgwoning bij een woning is in alle gemeenten toegelaten. Hiermee kan men,
met hulp, langer zelfstandig blijven wonen.” M.b.t. het ontbreken van gegevens doelt inspreker
waarschijnlijk op de volgende passage “Sommige ontvangers van mantelzorg zullen in speciaal
daarvoor gebouwde tijdelijke mantelzorgwoningen wonen, terwijl andere blijven wonen in de
woning waarin ze altijd gewoond hebben en daar mantelzorg ontvangen. Daarover zijn helaas geen
cijfers bekend.”(pagina 23 ontwerp structuurvisie) Het woningmarktonderzoek geeft inzicht in de
mate waarin mantelzorg wordt geboden/ontvangen, de verhuiswensen en of men in een
mantelzorgwoning wilde wonen. Daarmee zijn over de vraagzijde van de mantelzorg voldoende
gegevens opgehaald. De vraag in welke vorm van mantelzorg men woont is niet meegenomen in
het onderzoek in de afweging van de omvang en doel van het onderzoek.
Sociale doelgroep
Inspreker doelt op de passage op pagina 22 van de ontwerp structuurvisie onder “Kwantitatieve
woningbehoefte sociale doelgroep”, waarin is aangegeven dat er in de regio Midden-Limburg het
een tekort van 1800 woningen is tot 2030. Dit cijfer is onderbouwd in het woningmarktonderzoek
(paragraaf 4.5. van het regionale rapport). Gemeentelijke cijfers zijn in gemeentelijke rapporten
vermeld en kunnen de basis vormen voor een gemeentelijke visie.
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De omschrijving van kwetsbare groep is opgenomen in paragraaf 2.3 onder sociaal kwetsbaren
(pag. 28) van het regionale rapport van het woningmarktonderzoek. Deze kwetsbare groep vallen
grotendeels in de sociale doelgroep, die naar inkomen is gedefinieerd.
Proces
De woningcorporaties zijn betrokken geweest bij het programma van eisen voor het
woningmarktonderzoek dat de onderlegger van de structuurvisie vormt. De resultaten zijn ook
gepresenteerd aan corporaties en huurdersorganisaties. Aangezien de ontwerp structuurvisie in
belangrijke mate een actualisatie is van de Structuurvisie wonen zorg en woonomgeving uit 2014
heeft voor vaststelling van het ontwerp geen overleg plaatsgevonden met marktpartijen
(waaronder corporaties). Deze partijen zijn wel uitgenodigd voor de bijeenkomst van 27 maart
2019, waarin informatie is gegeven over de ontwerp structuurvisie wonen. Weliswaar is door de
vertegenwoordiger van de corporaties op 27 maart jl. aangegeven dat de corporaties graag meer
betrokken hadden willen worden bij het voortraject, in de zienswijze van de corporaties komt dit
punt niet terug en wordt de nadruk gelegd op het in overleg met de corporaties verder uitwerken
van onderdelen uit de ontwerp structuurvisie.
De door inspreker genoemde foutieve verwijzing naar paragraaf 2.8 is ambtshalve gecorrigeerd.
Startersleningen.
De verwijzing van inspreker naar de voorkeur voor woningen boven de € 200.000,- geldt voor alle
doelgroepen en voor de hele regio Midden-Limburg. Uit het woningmarktonderzoek komt naar
voren dat specifiek voor starters in de gemeente Roermond geldt dat 66% daarvan een voorkeur
heeft voor woningen tot € 200.000,-. Dit wijkt duidelijk af van het beeld voor alle huishoudens in
de regio Midden-Limburg. Het al dan niet verhogen van het maximale aankoopbedrag in het kader
van de startersleningen valt buiten de regionale structuurvisie wonen.
Leegstand
De regio blijft de leegstandcijfers volgen, waarbij uitgangspunt is dat de cijfers niet te laag (onder
2%) of te hoog moeten zijn. Het toevoegen van voldoende woningen aan de woningvoorraad blijft
uiteraard de doelstelling van het beleid van de gemeenten in Midden-Limburg.
Wonen Boven Winkels en het herbestemmen van panden tot woning blijft na vaststelling van de
structuurvisie wonen 2018-2021 mogelijk. Onder andere in de binnensteden van Weert en
Roermond wordt omzetting gestimuleerd. Dit onderwerp komt in de ontwerp structuurvisie aan de
orde in paragraaf 3.4 onder 3 (Transformatie van vastgoed).
Diversiteit
Doelstellingen m.b.t. diversiteit van wijken en kernen zijn een zaak voor de individuele gemeenten
en vallen buiten de in de ontwerp structuurvisie gemaakte afspraken.
Gelet op het bovenstaande geeft de zienswijze geen aanleiding tot aanpassing van de
structuurvisie.
4. Zienswijze van de Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA
Maastricht, gericht aan alle zeven Midden-Limburgse gemeenten, d.d. 16 april 2019,
ingekomen 17 april 2019.
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Inspreker geeft aan zich grotendeels te herkennen in de geschetste opgaven en benaderingen van
de structuurvisie. Het is richtinggevend voor de opgave om te komen tot een passende
volkshuisvesting en er wordt ingespeeld op de ruimte die de provincie geeft voor woningbouw in
specifieke segmenten (Rapport Beweging op de woningmarkt en Voortgangsrapportage Agenda
Limburgse Woningmarkt). Op onderdelen worden opmerkingen geplaatst.
Kwalitatieve doorvertaling naar ambitie
Gevraagd wordt de kwalitatieve doorvertaling van de resultaten van het woningbehoefteonderzoek
naar de opgave voor de komende jaren te maken. Die is thans nog kwantitatief van aard. Er wordt
als voorbeeld verwezen naar de doelgroep arbeidsmigranten die aandacht behoeft. Verder wordt
geadviseerd de kwaliteitsenveloppen uit de Structuurvisie 2014 in te zetten.
Leegstand en het maken van keuzes
Inspreker constateert in diverse grotere dorps- en stadscentra leegstand in aanloopstraten van de
kernwinkelgebieden. Het voorkomen van leegstand en het ontstaan van ‘rotte plekken’ vraagt om
het maken van keuzes. De structuurvisie is bij uitstek geschikt om deze keuzes te verankeren.
Groei van de woningvoorraad in relatie tot de bestaande voorraad
Inspreker constateert dat ingezet wordt op een verdere groei van de woningvoorraad, terwijl de
top van de huishoudens in een aantal gemeenten al op korte termijn wordt bereikt. Dit kan
wringen. Inspreker adviseert nieuwbouwambities te combineren met meer aandacht voor de
bestaande voorraad, met name de onverkoopbaar rakende particuliere woningen na het bereiken
van de top van de woningbehoefte. Tijdens de informatiebijeenkomst van 27 maart 2019 is
overigens wel blijk gegeven van een duidelijke koppeling van de uitkomsten van het
woningmarktonderzoek en de bijbehorende ambities. Geadviseerd wordt deze verfijning aan te
brengen in de structuurvisie.
Ruimte voor Ruimte
Inspreker heeft de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg bij schrijven d.d. 2 januari 2019 laten
weten dat het aantal Ruimte voor Ruimte kavels is opgehoogd van 785 naar 900. Verzocht wordt
de structuurvisie op dit punt te actualiseren. De in de structuurvisie opgenomen tabel over de
aantallen ruimte voor ruimte woningen hoort volgens inspreker niet thuis in de structuurvisie.
Verzocht wordt om buiten het traject van de structuurvisie, met Ruimte voor Ruimte Limburg
Beheer C.V. afspraken te maken over de correcte aantallen, deze gezamenlijk af te stemmen en
tevens vast te leggen.
De landsadvocaat heeft geconstateerd dat Ruimte voor Ruimte woningen meetellen bij het totaal
aan reductie van de planvoorraad. Inspreker wijst er op dat het Pact van Brakkenstein en de brief
van Gedeputeerde Staten van 14 juni 2017 de beleidsvrijheid van gemeenten om geen nieuwe
Ruimte voor Ruimte woningen toe te staan beperken. Verzocht wordt de in de structuurvisie
opgenomen zin ten aanzien van het al dan niet meetellen van Ruimte voor Ruimte woningen te
verduidelijken en de opgave ten aanzien van Ruimte voor Ruimte adequaat op te pakken, op
grond van de brief van 2 januari 2019 betreffende de verhoging naar 900 kavels. Tevens wordt
verzocht Ruimte voor Ruimte als een op zichzelf staande opgave te beschouwen, conform de brief
van 14 juni 2017.
--- Ten aanzien van de zienswijze wordt het volgende overwogen --Kwalitatieve doorvertaling naar ambitie
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De Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021 heeft een looptijd vanaf 1 januari
2018. De planvoorraad op 1 januari 2018 is startpunt van de actualisatie van de structuurvisie.
Deze datum is ook ijkpunt voor de uitkomsten van het woningbehoefteonderzoek. Bekend is dat de
planvoorraad in alle gemeenten te groot is. Een groot deel van de planvoorraad bestaat uit harde
plannen die hooguit (beperkt) kwalitatief en kwantitatief bijgesteld kunnen worden. Bovendien is
het niet realistisch om te veronderstellen dat de planvoorraad volledig conform de uitkomsten van
het woningbehoefteonderzoek kan worden bijgesteld. Dan zouden er praktisch alleen nog
huurwoningen gebouwd moeten worden/zouden (bestaande) koopwoningen omgezet moeten
worden naar huurwoningen. Een deel van deze plannen is bovendien reeds in aanbouw, dan wel
liggen er harde contracten onder en/of grondexploitatieplannen. Het woningbehoefteonderzoek
geeft een goede momentopname. Bijstelling (zowel kwantitatief als kwalitatief) vindt plaats waar
mogelijk. Voor wat betreft de doelgroep arbeidsmigranten maken de gemeenten afzonderlijk
beleid. Hiervoor komt geen regionaal uniform beleid op basis van voorliggende structuurvisie. De
lokale omstandigheden zijn te divers van aard. Wel wordt regionaal het belang van deze doelgroep
onderschreven. Aanvullend (behoefte) onderzoek is nodig. De Taskforce arbeidsmigranten van de
provincie Limburg heeft dit onderwerp ter hand genomen. Voor zover het short-stay verblijf betreft
maakt het geen onderdeel uit van de structuurvisie. Voor zover het long-stay verblijf betreft gaat
het om reguliere woningen. Via opeenvolgende prognoses komt de behoefte tot uitdrukking, mits
dat de arbeidsmigranten zich ook inschrijven in de Basisregistratie Personen. Vanuit dat perspectief
is het omschakelen door de provincie naar CBS-prognoses, die eenmaal per 3 jaar beschikbaar
komen, jammer. De afgelopen jaren kon de trend jaarlijks gevolgd worden via de Etil-prognoses.
In de structuurvisie zijn in de bijlagen geactualiseerde kwaliteitsenveloppen per gemeente
opgenomen ten opzichte van die uit 2014. Deze kwaliteitsenveloppen vormen het kwantitatieve en
kwalitatieve toetsingskader voor nieuwe plannen. De structuurvisie wordt jaarlijks op lokaal niveau
gemonitord. Hierin worden eventuele bijstellingen meegenomen.
Leegstand en het maken van keuzes
In de structuurvisie (paragraaf 3.4 onder 3) is aandacht voor transformatie van leegstaand
(commercieel) vastgoed. Ook hier zijn de lokale omstandigheden divers en is vastgelegd dat de
gemeenten hierin een eigen afweging maken. In de centrumgemeenten Weert en Roermond
alsmede in Nederweert wordt transformatie naar zelfstandige woningen gestimuleerd. In Weert is
zowel op structuurvisie-niveau als in het bestemmingsplan een nieuw kernwinkelgebied vastgelegd.
In Roermond gaat de aandacht uit naar de kwaliteit van de woningen, om de leefbaarheid op peil
te houden en misstanden te voorkomen. In een aantal kleine kernen lijkt de transformatie van
commercieel vastgoed naar woningen vanzelfsprekend, echter met een grote opgave in de
sanering van de planvoorraad zijn dergelijke ontwikkelingen niet altijd vanzelfsprekend. De
conclusie is dat ook op dit specifieke onderwerp de verschillen in de regio te groot zijn om
regionaal uniform beleid te ontwikkelen.
Groei van de woningvoorraad in relatie tot de bestaande voorraad
In 2014 is voor de eerste keer een structuurvisie op Midden-Limburgse schaal vastgesteld. Destijds
zijn afspraken voor 10 jaar gemaakt. Deze afspraken hadden betrekking op de groei van het aantal
huishoudens in relatie tot de planvoorraad. De gemiddelde groei in de regio is voor elke gemeente
toegepast. Zodoende was er sprake van een zachte landing: vijf gemeenten kregen extra
bouwmogelijkheden (met uitzondering van Roermond en Nederweert) en kregen 10 jaar de tijd om
de overcapaciteit te saneren. Roermond en Nederweert werden benadeeld door deze herverdeling,
voor hen bleef derhalve de autonome groei op basis van de prognose gelden. In de structuurvisie is
de methodiek van herverdeling van de regionale groei opnieuw toegepast, maar dan op basis van
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de meest recente prognoses. Terugkijkend over de afgelopen 4 jaar moeten we overigens
constateren dat in alle gemeenten het aantal huishoudens meer is gegroeid dan de
woningvoorraad, of anders gezegd: dat er te weinig gebouwd is. Wij onderschrijven dat de
overschotten het eerst zullen ontstaan in de particuliere voorraad. Gelet op de enorme druk op de
woningvoorraad, is daar vooralsnog geen sprake van. De top van het aantal huishoudens zal zich
op grond van de Etil 2017 het eerst manifesteren in Echt-Susteren. Roermond groeit nog door tot
2039. We constateren dat ook ten aanzien van dit aspect de verschillen binnen de regio groot zijn.
Ruimte voor Ruimte
Het opplussen van de opgave Ruimte voor Ruimte van 785 naar 900 is een mededeling geweest
van de provincie Limburg. Hieraan liggen geen afspraken met de gemeenten ten grondslag. Verder
constateren we dat dit de opgave voor Noord- en Midden-Limburg betreft. Niet duidelijk is of er
een specifiek aandeel is voor Midden-Limburg of specifiek voor de afzonderlijke gemeenten.
Daarom wordt in de structuurvisie vooralsnog uitgegaan van het aantal van 785.
Wij onderschrijven het verzoek om met elkaar in overleg te gaan over de rest opgave Ruimte voor
Ruimte. De regio heeft eerder al ambtelijk verzocht om een overleg, hieraan is echter tot op heden
geen gehoor gegeven. De regio heeft ook verzocht om meer informatie met betrekking tot de te
volgen procedure, de cijfers, de realisaties en de rest opgave per gemeente, mochten de
gehanteerde cijfers niet correct zijn. Helaas is deze informatie nog niet beschikbaar gesteld.
Zoals bij meerdere aspecten in de structuurvisie het geval is, is Ruimte voor Ruimte ook een aspect
waarvoor niet voor alle gemeenten in de regio uniform beleid opgesteld kan worden. Dit segment is
te specifiek en de marktomstandigheden in de regio zijn te divers. De uitkomsten van het
woningbehoefteonderzoek onderschrijven de behoefte aan dit segment niet/nauwelijks. Ons
standpunt is dan ook dat het aan gemeenten zelf is om te bepalen hoe de rest opgave Ruimte voor
Ruimte kan worden ingevuld en of er extra mogelijkheden geboden worden (conform brief van 2
januari 2019). Daarom is de aandacht voor Ruimte voor Ruimte in deze structuurvisie beperkt tot
de stand van zaken en het standpunt dat Ruimte voor Ruimte kavels onderdeel uitmaken van de
planvoorraad. (paragraaf 3.4 onder 8). Het verzoek van inspreker om Ruimte voor Ruimte als een
op zichzelf staande opgave te beschouwen, conform de brief van 14 juni 2017, wordt niet
gehonoreerd aangezien de betreffende woningen als reguliere woningen op de woningmarkt komen
en in hun beoordeling over afstemming op de woningmarkt gelijk worden behandeld met andere
bouwplannen.
In de structuurvisie is ten aanzien van rest opgave Ruimte voor Ruimte geconstateerd dat deze wel
meetelt bij de planvoorraad. De opgave Ruimte voor Ruimte (totaal 73 woningen) is klein ten
opzichte van de totale planvoorraad (8.322). Daarnaast wordt meer tijd en ruime geboden voor het
terugdringen van de planvoorraad. Dit onderwerp is zodoende niet meer opportuun.
Gelet op het bovenstaande geeft de zienswijze geen aanleiding tot aanpassing van de
structuurvisie.

5. Zienswijze van Woningstichting Domus, de heer H. Oosterlee, namens de
woningcorporaties in Midden-Limburg, gericht aan alle zeven Midden-Limburgse
gemeenten, d.d. 16 april 2019, ontvangen 17 april 2019.
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Inspreker constateert dat de structuurvisie een goede basis biedt voor een vervolggesprek en is blij
met het initiatief voor een woningbehoefteonderzoek.
Kwantitatieve en kwalitatieve transformatieopgave
Inspreker constateert dat er in de periode tot 2030 nog sprake is van een kwantitatieve groei,
echter de huishoudensgroei en de top van het aantal huishoudens verschilt sterk per gemeente. In
de periode tot 2030 zal in een aantal gemeenten sprake zijn van een top en een afname. In de
structuurvisie is de ambitie opgenomen om nog ca. 6.100 woningen te bouwen. Inspreker maakt
zich zorgen over het ontstaan van een overschot aan woningen op termijn, zeker nadat de
huishoudenstop is bereikt.
De behoefte verandert. De grootste opgave zit in grondgebonden levensloopbestendige woningen
en in appartementen met lift. Inspreker gaat op lokaal niveau graag het gesprek aan over de wijze
waarop hieraan invulling gegeven kan worden.
Uitwerking lokale woonvisie en prestatieafspraken
Naast het realiseren van (sociale) huurwoningen zijn er ook kwalitatieve prestatievelden,
waaronder de betaalbaarheid van het wonen, het verduurzamen van het woningaanbod, wonen en
zorg (huisvesten van kwetsbare inwoners) en leefbaarheid. De herijkte structuurvisie gaat hier niet
of nauwelijks op in. Verzocht wordt om de kwalitatieve opgaven nader te duiden in een lokale
woonvisie, waarin de volkshuisvestelijke opgaven in gezamenlijke verantwoordelijkheid met het
sociale domein zijn benoemd. Hierbij dienen de corporaties en de huurdersorganisaties betrokken
te worden. Zo kan de kwantitatieve en kwalitatieve transformatieopgave meerjarig vastgelegd
worden in prestatieafspraken.
Overige punten van aandacht


Door teveel te focussen op senioren kunnen kansen om jongeren te binden verloren gaan.



Uit het woningbehoefteonderzoek blijkt dat ca. 1.600 huishoudens die behoren tot de
sociale doelgroep goedkoper willen gaan wonen. De vraag is hoe realistisch dit is en hoe
hieraan invulling gegeven kan worden.



Een heldere transformatiestrategie voor de woningmarkt helpt effectief invulling te kunnen
geven aan de verduurzamingsopgave.



Corporaties kunnen een rol hebben in de transformatie van maatschappelijk of
commercieel vastgoed. Hoe gaan de gemeenten om met de extra ‘contingenten’ die
hiervoor nodig zijn?



Inspreker verneemt graag wanneer de resultaten van het behoefte onderzoek naar
woonwagens en woonwagenstandplaatsen verwacht kunnen worden.

--- Ten aanzien van de zienswijze wordt het volgende overwogen --Kwantitatieve en kwalitatieve transformatieopgave
Wij onderschrijven het gegeven dat in een aantal gemeenten de huishoudenstop voor 2030 wordt
bereikt en dat er in de periode tot 2030 een afname zal zijn in het aantal huishoudens. Er dient een
periode te worden overbrugd tot de top. Innovatieve woonvormen dienen ontwikkeld te worden om
deze top te overbruggen. Dat gebeurt ook al. Denk aan tijdelijke woningen en transformatie van
leegstaand vastgoed. Daarnaast is het zo dat er altijd gebouwd zal blijven worden. De opgave zal
wijzigen van uitbreiding naar transformatie of herstructurering binnen bebouwd gebied. Dit zal
steeds vaker gepaard gaan met verdunning. Dit betreft zowel de sociale huursector als de
particuliere woningvoorraad.
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De gemeenten gaan graag het gesprek aan met de corporaties over de wijze waarop invulling
gegeven kan worden aan de uitkomsten van het woningbehoefteonderzoek. Overigens lopen deze
gesprekken grotendeels al.
Uitwerking lokale woonvisie en prestatieafspraken
Er kunnen lokale woonvisies met nadere kwalitatieve uitwerkingen worden opgesteld, maar dit
wordt aan de individuele gemeenten overgelaten. De betaalbaarheid van het wonen is een
onderwerp dat veelvuldig aan bod komt in het overleg met de huurdersorganisaties. De corporaties
zijn ons inziens heel goed in staat een bijdrage te leveren ten aanzien van dit onderwerp en hoe de
vastgoedportefeuille van de corporaties hierop bijgesteld zou moeten worden, gelet op bijvoorbeeld
het passend toewijzen, zelfs zonder lokale woonvisies. Het strategisch voorraadbeleid van de
corporaties speelt hier ook al op in. Een onderwerp als verduurzaming van de woningvoorraad is in
de structuurvisie als opgave geduid. Wettelijk zijn hiervoor zelfs al normen bepaald (gemiddeld
label B in 2020 voor de corporatiesector). De gemeenten gaan aan de slag met energievisies,
allereerst worden een Regionale Energie Strategie (RES) opgesteld voor Noord- en MiddenLimburg. Dit onderwerp is actueel en zal de komende jaren vanuit andere beleidsvelden verder
uitgewerkt worden. Ten aanzien van wonen met zorg is in de inleiding van de structuurvisie
aangegeven dat het regionaal ontbreekt aan voldoende gegevens en prognoses over de
ontwikkeling van de totale behoefte aan wonen en zorg. Daartoe is nader onderzoek nodig, waar
ook de corporaties bij betrokken worden.
Overige punten van aandacht


In het woningmarktonderzoek, dat de onderlegger van de structuurvisie vormt, is specifiek
aandacht besteed aan jongeren. Feit is dat het aantal kleine huishoudens toeneemt. Dit
zijn niet alleen ouderenhuishoudens, dit zijn huishoudens in alle leeftijden, waaronder ook
jongerenhuishoudens. Woningen voor kleine huishoudens zijn in principe geschikt voor alle
leeftijden. Veel jongeren willen bijvoorbeeld graag in een appartement met lift wonen.
Vanuit dat perspectief ligt er ook een opgave bij de corporaties, veel woningen worden
alleen aan 55+ huishoudens verhuurd. De vraag aan inspreker is dan ook wat corporaties
kunnen doen om het aanbod voor jongeren te verbreden.



Door het aanbod te verruimen worden kansen geboden voor deze huishoudens om te
verhuizen naar een goedkopere huurwoning. Verder constateren we uit het
woningbehoefteonderzoek een behoefte aan goedkope koopwoningen < € 125.000,-. De
vraag is inderdaad of dit realistisch is.



Zoals eerder aangegeven wordt er een Regionale Energiestrategie voor Noord- en MiddenLimburg opgesteld. Daarnaast worden in elke gemeente warmteplannen per wijk/dorp
opgesteld. Dit traject zal de komende jaren zijn beslag krijgen. Wij onderschrijven dat de
uitkomsten hiervan belangrijk zijn voor de transformatiestrategie in relatie tot de
verduurzamingsopgave.



De nieuwe structuurvisie biedt ruimte om nieuwe plannen toe te voegen die matchen met
de uitkomsten van het woningbehoefteonderzoek, en waarvoor bestaande plannen
kwalitatief niet bijgesteld kunnen worden. Geadviseerd wordt hierbij primair in te zetten op
het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, zoals transformatie van leegstaand vastgoed.
Het toevoegen van deze plannen betekent dat elders plannen geschrapt/verdund moeten
worden. Per gemeente wordt dit aspect afzonderlijk bekeken.



Ten aanzien van de inventarisatie van de behoefte aan standplaatsen en woonwagens
wordt een provinciebreed onderzoek uitgevoerd. De provincie Limburg heeft het voortouw
hierin genomen. Inmiddels is gebleken dat zorgvuldigheid en de gewenste snelheid niet
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met elkaar verenigbaar zijn. De onderzoekers slagen er niet in om de resultaten voor 1 juli
2019 gereed te hebben. Alleen in Leudal heeft vooruitlopend op het provinciaal onderzoek
inmiddels een nulmeting plaatsgevonden. Hierover zijn de corporaties geïnformeerd. Deze
uitkomsten worden ook meegenomen in de provinciale aanpak. Wij verwachten op korte
termijn meer duidelijkheid over de termijn waarop de resultaten bekend zullen zijn. Wij
houden u op de hoogte.
Gelet op het bovenstaande geeft de zienswijze geen aanleiding tot aanpassing van de
structuurvisie.
6. Zienswijze van de heer Smolenaers, Emmasingel 34C, 6001 BC Weert , gericht
aan de gemeente Weert, d.d. 16 april 2019, ontvangen 17 april 2019.
De zienswijze heeft betrekking op een braakliggend perceel grond van ca. 120 m² aan de
Emmasingel naast 48a. Inspreker was voornemens hier een woongebouw met 3 eenheden te
realiseren en heeft in 2010 een principe medewerking gehad. Echter in de Structuurvisie Weert
2025 is het plan in het rode bakje terecht gekomen. Vanaf 2017 veranderde de situatie. Echter het
1 er bij – 1 er af principe was van toepassing. Het aangeboden alternatief via Ruimte voor Ruimte
zou een kostenpost van € 200.000,- inhouden. Inmiddels blijkt dat de provincie meer ruimte biedt
voor woningbouw. Het betreft een binnenstedelijke locatie, er is sprake van inbreiding, de
achterkantsituatie aan de Kromstraat wordt verbeterd hetgeen positief is voor de sociale veiligheid
en de leefbaarheid en tot slot betreft het een open plek waarbij het lint aan de singel wordt
hersteld.
--- Ten aanzien van de zienswijze wordt het volgende overwogen --Op basis van de ‘bouwen in tuinen’ regeling is in het verleden principe medewerking verleend voor
de bouw van drie appartementen op de locatie van inspreker. Inspreker heeft destijds deze
mogelijkheid niet geëffectueerd. Ruim 3 jaar later, op 11 december 2013 is de Structuurvisie Weert
2025 vastgesteld. Daarbij is de ‘bouwen in tuinen’ regeling ingetrokken en zijn alle principe
toestemmingen vervallen. Reeds begin 2013 is dit voornemen via de ‘kennisgeving voorbereiding’
kenbaar gemaakt. We moeten constateren dat inspreker destijds risicovol heeft stil gezeten.
Inmiddels vallen de prognoses voor Weert hoger uit en komt er meer ruimte voor woningbouw. De
planvoorraad voor woningen is echter nog steeds groter dan de behoefte. Voor open plekken biedt
de Ruimte voor Ruimte regeling kansen. Diverse overleggen met initiatiefnemer hebben
plaatsgevonden. Initiatiefnemer is eerder gevraagd om met een creatief voorstel te komen. In
eerste instantie richtte dit zich op het omzetten van de achterkantsituatie aan de Kromstraat in een
voorkantsituatie, waarbij substantieel commerciële meters komen te vervallen, zoals vastgelegd in
de Visie op het stadshart. Dit heeft echter niet tot een concreet plan geleid. Daarna heeft de
gemeente inspreker verzocht om opnieuw met een voorstel te komen, dat zich richt op het
omzetten van de bestemming ‘Gemengd’ in ‘Wonen’ voor een aantal panden aan de Emmasingel.
Helaas heeft de gemeente Weert geen concreet voorstel ontvangen. Recentelijk heeft de gemeente
Weert een initiatiefnemer voor een plan waarbij een woning uit de voorraad wordt genomen
verzocht contact op te nemen met inspreker. Wellicht kan een match tot stand komen zodat aan
het 1 erbij – 1 eraf principe wordt voldaan. Zodoende is er geen sprake van precedentwerking.
Gelet op het bovenstaande geeft de zienswijze geen aanleiding tot aanpassing van de
structuurvisie.
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Ambsthalve aanpassingen
Ambtshalve worden de volgende aanpassingen voorgesteld.


Paragraaf 1.1: ‘in een grofmazig en fijn ruimtelijk kader’ wordt gewijzigd in ‘in de
afwegingskaders zoals opgenomen in hoofdstuk 4’.



Paragraaf 2.2, 1e alinea: 2.184 wordt gewijzigd in 2.157 (aantal opgeleverde woningen);
1.899 wordt gewijzigd in 1.872 (netto realisatie).



Paragraaf 2.3, 1e alinea: 1.899 wordt gewijzigd in 1.872 (netto realisatie); 556 wordt
gewijzigd in 590 (netto aantal woningen geschrapt uit planvoorraad).



Tabel 3: idem als paragraaf 2.3, 1e alinea.



Paragraaf 2.3, laatste alinea: 2.283 wordt gewijzigd in 2.183 (overcapaciteit per 1-12018).



Paragraaf 2.7, 4e alinea: 556 wordt gewijzigd in 590 (netto aantal woningen geschrapt uit
planvoorraad).



Paragraaf 3.2, 6e alinea: 883 wordt gewijzigd in 873 (te schrappen overcapaciteit 2018 tot
en met 2021).



Tabel 6: 6.116 wordt 6.138 (optelling), 298 wordt 299 (overcapaciteit Weert), 2.284 wordt
2.183 (optelling) en 883 wordt 873 (optelling).



Paragraaf 3.3, 1e alinea, 2.8 wordt 2.7.



Paragraaf 3.3, onder 2: 2.8 wordt 2.7.



Hoofdstuk 4, 3e alinea: ‘en de woonmilieuzones’ is vervallen.



Tabel 16: idem als tabel 6.

Datum: 21 mei 2019
Namens het college van burgemeester

Namens het college van burgemeester

en wethouders van Echt-Susteren,

en wethouders van Leudal,

wethouder P. Pustjens

wethouder R. Martens

Namens het college van burgemeester

Namens het college van burgemeester

en wethouders van Maasgouw,

en wethouders van Nederweert,

wethouder T. Snijckers

wethouder P. Koolen

Namens het college van burgemeester

Namens het college van burgemeester

en wethouders van Roerdalen,

en wethouders van Roermond,

wethouder J. Smits

wethouder A. Waajen

Namens het college van burgemeester
en wethouders van Weert,
wethouder W. van Eijk
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