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Afdeling : Ruimte & Economie, Projectbureau Raadsvoorstel:
DJ-1346949 

Naam opsteller voorstel : Marianne Arts, Roeland Kolkmeijer
M.Arts@weert.nl  / 0495-575221 

Zaaknummer:
1346936

Portefeuillehouder : drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk

Onderwerp

Bestemmingsplan 'Friezenstraat'.

Voorstel

1. Het bestemmingsplan 'Friezenstraat' met planidentificatienummer 
NL.IMRO.0988.BPFriezenstraat-VA01 ongewijzigd vast te stellen.  
2. Het bestemmingsplan 'Friezenstraat' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk 
plan.  
3. Voor het bestemmingsplan 'Friezenstraat' geen exploitatieplan vast te stellen.

Inleiding

Principebesluit
Het college heeft op 25 augustus 2020 ingestemd met het principeverzoek tot aanpassing 
van het op 20 juli 2016 vastgestelde bestemmingsplan 'St. Jobstraat en Friezenstraat' 
waarin voor de locatie Friezenstraat al een herontwikkeling naar woningbouw is geregeld. 
 
De locatie is verkocht aan een andere ontwikkelaar. Deze ontwikkelaar had, mede op basis 
van de marktvraag en rekening houdend met het Handboek Woonkeur, een plan 
ontwikkeld voor 14 levensloopbestendige woningen. Het blijkt echter niet mogelijk om dit 
plan binnen de uitgangspunten van het bestemmingsplan te ontwikkelen. Er hebben 
diverse gesprekken plaats gevonden. Geconcludeerd is dat een aanpassing van het 
bestemmingsplan de beste optie is.

Aanmeldingsnotitie
Het college heeft op 2 maart 2021 besloten dat in verband met het ontbreken van 
bijzondere omstandigheden, die kunnen leiden tot belangrijke nadelige gevolgen voor het 
milieu, dat voor de gevraagde wijziging van het bestemmingsplan geen 
milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld, zoals bedoeld in artikel 7.2 van de Wet 
milieubeheer.

Bestemmingsplan
Het college heeft op 2 maart 2021 ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan 
'Friezenstraat' en besloten dat het plan ter inzage gelegd kan worden. 

Het bestemmingsplan 'St. Jobstraat en Friezenstraat' is meegenomen bij de actualisering 
van het bestemmingsplan voor de woongebieden. Het bestemmingsplan 'Woongebieden 
2019' is op 23 juli 2020 in werking getreden. In dit bestemmingsplan zijn de bouwvlakken 
en de regels uit het bestemmingsplan 'St. Jobstraat en Friezenstraat' overgenomen, 
waardoor het gewenste bouwplan ook conform dit bestemmingsplan niet is toegestaan. 

Beoogd effect/doel
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Met dit initiatief wordt ingespeeld op de (kwantitatieve en kwalitatieve) woningbehoefte in 
Weert. 

Argumenten 

1.1 Er wordt voldaan aan de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021. 
In het vigerende bestemmingsplan is een ontwikkeling met 14 woningen opgenomen. In 
het aangepaste plan wordt één woning toegevoegd. Gelet op de fors hogere prognoses en 
de druk op de woningmarkt is de toevoeging van een extra woning acceptabel. Er wordt 
ingespeeld op de kwalitatieve woningbehoefte. Op basis van het aangepaste plan wordt 
het mogelijk om levensloopbestendige woningen te bouwen die voldoen aan het Handboek 
Woonkeur. 
 
1.2 Er is sprake van een (stedenbouwkundige) verbetering ten opzichte van de variant 
met 14 woningen.
In het nieuwe plan zijn 4 woningen gesitueerd aan de Voorstestraat, 4 woningen zijn 
gesitueerd aan de Middelstestraat en 7 woningen zijn geprojecteerd aan een nieuw aan te 
leggen centrale weg vanuit de Friezenstraat. Voordeel van het plan is dat de woningen rug 
aan rug worden gesitueerd, zodat de voor – achterkantsituaties vervallen. Verder wordt er 
minder infrastructuur aangelegd. Hiermee is er sprake van een stedenbouwkundige 
verbetering ten opzichte van het huidige bestemmingsplan en ontstaat een soort van 
hofje. Met de verschuiving van de bouwvlakken wordt een positieve kwaliteitsslag 
gemaakt in het plan, bestaande grote bomen aan de zijde van het centrale ontmoetplein 
worden gespaard, daarmee blijft zoveel mogelijk van dat plein/park behouden. Hier 
tegenover staat enkel dat de groenstrookjes aan de zijkant van de percelen aan de 
Friezenstraat gedeeltelijk komen te vervallen. 
 
1.3 De ontwikkeling betekent een impuls voor de woningvoorraad in Leuken.
In Leuken staan relatief veel eengezinswoningen. De bouw van 15 levensloopbestendige 
grondgebonden woningen is een mooie aanvulling op de kwalitatieve woningvoorraad in 
Leuken en hiermee wordt ingespeeld op de uitkomsten van het woningbehoefteonderzoek 
uit 2018. 
 
1.4 In het raadsbesluit is o.a. opgenomen dat de Crisis- en Herstelwet van toepassing is.
Dit betekent dat er een verkorte procedure is bij een eventuele beroepsprocedure. 
Belanghebbenden dienen hun inhoudelijke beroepsgronden direct kenbaar te maken. De 
Raad van State beslist binnen een half jaar na de vaststelling van het bestemmingsplan. 
Dit is overigens een termijn van orde. 

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.
 
3.1 Er is een overeenkomst aangegaan met initiatiefnemer.
Daarmee is het verhaal van kosten anderszins verzekerd en stellen wij voor geen 
exploitatieplan vast te stellen voor dit bestemmingsplan. De overeenkomst is ter 
informatie als bijlage toegevoegd. 
 
Kanttekeningen en risico’s 

Niet van toepassing. 

Financiële gevolgen
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Het bestemmingsplan is in opdracht van en voor rekening van initiatiefnemer opgesteld. 
De legeskosten hiervoor bedragen € 6.229,00 (prijspeil 2020) en zijn in rekening 
gebracht. 
 
Voor de ontwikkeling is in 2016 een realisatieovereenkomst gesloten. Deze overeenkomst 
is voor wat betreft dit plandeel overgenomen door CRE Development B.V. De 
overeenkomst had betrekking op de verplaatsing van de winkelstrip aan de Friezenstraat 
naar een nieuw te realiseren wijkwinkelcentrum aan het St. Jobplein en de herontwikkeling 
van de locatie Friezenstraat naar woningbouw. Voor dit deel van de planontwikkeling 
(herontwikkeling winkelstrip Friezenstraat) is de overeenkomst op hoofdlijnen gemaakt. 
Nadere afspraken over de kwaliteit van de openbare ruimte, die in woonrijpe situatie aan 
de gemeente overgedragen dient te worden, zijn nog niet gemaakt. Het definitieve 
inrichtingsplan en de te maken bestekken voor bouw- en woonrijp maken dienen aan de 
gemeente ter goedkeuring te worden voorgelegd. Ook zijn geen gedetailleerde afspraken 
gemaakt over de over en weer over te dragen gronden. Op basis van voorliggende 
ontwikkeling dient de overeenkomst te worden aangepast en dient opnieuw een 
planschadeovereenkomst overeen te worden gekomen. 

In de overeenkomst zijn nadere afspraken hierover gemaakt. Aangezien er meer gronden 
voor woningbouw worden uitgegeven en er minder infrastructuur wordt aangelegd is een 
bijbetaling van € 50.000,- overeengekomen. Dit bedrag komt ten goede aan de exploitatie 
Vastgoed. De gronden worden voor rekening en risico van de initiatiefnemer bouw- en 
woonrijp gemaakt, met uitzondering van de groenaanplant, die door de gemeente wordt 
uitgevoerd, conform de oorspronkelijke afspraken. 

De openbare ruimte wordt uiteindelijk, na afronding van het project en in woonrijpe staat, 
aan de gemeente overgedragen. De onderhoudskosten komen dan voor rekening van de 
gemeente. Met ingang van 2024 dient met onderstaande verhoging van het 
onderhoudsbudget voor groen rekening te worden gehouden. De onderhoudsbudgetten 
voor verhardingen, water & riolering en openbare verlichting wijzigen niet. Als gevolg van 
de ontwikkeling komen openbare verharding, openbare verlichting en straatkolken te 
vervallen. De oppervlakte/aantallen die vervallen zijn nagenoeg gelijk aan de oppervlakte 
verhardingen/aantallen openbare verlichting en straatkolken in de nieuwe situatie. 
 
Groen: 145 m² en 9 bomen, € 817,50 (onderhoudskosten post Groen).

Uitvoering/evaluatie 

Na vaststelling van het plan op 13 juli 2021 zal het plan naar verwachting in de eerste 
helft van september 2021 in werking treden.

Communicatie/participatie 

Op 10 maart 2021 is ter openbare kennis gebracht dat met ingang van 11 maart 2021 
gedurende zes weken, dat wil zeggen tot en met 21 april 2021 bij de informatie- en 
servicebalie in het stadhuis, Wilhelminasingel 101, ter inzage ligt het ontwerp 
bestemmingsplan 'Friezenstraat' 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.BPFriezenstraat-
ON01.
 
De bekendmaking is gepubliceerd in het Gemeenteblad en in de Staatscourant (via 
www.officielebekendmakingen.nl). Met provincie Limburg is overleg gevoerd via 
www.ruimtelijkinzichtlimburg.nl.
 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
https://oos.djuma.nl/we/www.officielebekendmakingen.nl
https://oos.djuma.nl/we/www.ruimtelijkinzichtlimburg.nl
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Dit voorstel heeft verder betrekking op de aan de raad gerichte e-mail d.d. 19 maart 2021 
namens Gedeputeerde Staten, waarin aangegeven wordt dat er geen aanleiding is om een 
zienswijze in te dienen. 
 
Er zijn geen zienswijzen ingediend. 
 
Op 15 maart 2021 heeft een (digitale) informatiebijeenkomst plaatsgevonden met 
omwonenden en wijkraad. Hierbij zijn de aanwezigen geïnformeerd over het 
planvoornemen en is er de gelegenheid geweest om vragen te stellen. 

Advies raadscommissie 

-

Bijlagen 

1. Overeenkomst met 2 bijlagen
2. Bestemmingsplan (toelichting, regels, verbeelding, bijlagen)
3. Reactie provincie Limburg

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,
secretaris, de burgemeester,

M.J.M. Meertens R.J.H. Vlecken



Nummer raadsvoorstel: DJ-1346949 

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 mei 2021

Op 10 maart 2021 is ter openbare kennis gebracht dat met ingang van 11 maart 2021 
gedurende zes weken, dat wil zeggen tot en met 21 april 2021 bij de informatie- en 
servicebalie in het stadhuis, Wilhelminasingel 101, ter inzage ligt het ontwerp 
bestemmingsplan 'Friezenstraat' 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.BPFriezenstraat-
ON01.
 
Het bestemmingsplan omvat het bouwen van 15 woningen met bijbehorende 
infrastructuur, groen- en waterbergende voorzieningen in het gebied, dat wordt omsloten 
door de Voorstestraat, Friezenstraat, Middelstestraat en het centrale ontmoetingsplein. De 
toegangsweg is voorzien aan de Friezenstraat. Het plan vervangt een bestaand plan voor 
de bouw van 14 woningen. 
 
Sinds 1 januari 2010 is de digitale verplichting uit de Wet ruimtelijke ordening van kracht 
geworden voor alle bestemmingsplannen die vanaf dat moment als ontwerp in procedure 
gebracht worden. Het Ministerie heeft de gemeenten verzocht in het raadsbesluit vast te 
leggen of er sprake is van een authentiek digitaal ruimtelijk plan. In dat geval is het 
digitale plan bindend. Het bestemmingsplan 'Friezenstraat' is een digitaal ruimtelijk plan 
en wordt als zodanig in het raadsbesluit aangemerkt.
 
Voorts overwegende dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Friezenstraat’ met bijbehorende 
toelichting en planstukken op grond van het collegebesluit van 2 maart 2021 op 10 maart 
2021 bekend is gemaakt in de Staatscourant en het Gemeenteblad (via 
www.officielebekendmakingen.nl).
 
Overwegende dat het ontwerp besluit vanaf 11 maart 2021 gedurende zes weken, dat wil 
zeggen tot en met 21 april 2021 voor eenieder ter inzage heeft gelegen overeenkomstig 
de Algemene wet bestuursrecht.
 
Overwegende dat ten aanzien van het ontwerp bestemmingsplan eenieder in de 
gelegenheid is gesteld om zienswijzen in te dienen. 
 
Overwegende dat ten aanzien van dit bestemmingsplan overleg is gevoerd met provincie 
Limburg. 
 
Ten aanzien van het ontwerp bestemmingsplan is een inspraakreactie ontvangen van de

http://www.officielebekendmakingen.nl/
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provincie Limburg. De provincie Limburg heeft per e-mail d.d. 19 maart 2021 
(zaaknummer 1271150/1314479) laten weten dat er geen aanleiding is voor het indienen 
van zienswijzen.  

Tegen het ontwerp bestemmingsplan 'Friezenstraat' zijn geen zienswijzen kenbaar 
gemaakt. 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders om geen exploitatieplan voor het 
bestemmingsplan ‘Friezenstraat’ vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins 
verzekerd is.
 
Gelet op het bepaalde in artikel 3.8 en artikel 6.12 lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening.
 

besluit:

1. Het bestemmingsplan 'Friezenstraat' met planidentificatienummer 
NL.IMRO.0988.BPFriezenstraat-VA01 ongewijzigd vast te stellen.  
2. Het bestemmingsplan 'Friezenstraat' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk 
plan.  
3. Voor het bestemmingsplan 'Friezenstraat' geen exploitatieplan vast te stellen.

Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. 
Dit betekent dat de belanghebbende de beroepsgronden tegen het besluit in het 
beroepschrift moet opnemen. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard, indien binnen 
de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Na afloop van de beroepstermijn kunnen 
de gronden niet meer worden aangevuld.
 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 juli 2021.

De griffier, De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten R.J.H. Vlecken


