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Vergadering
 
 
Vergadering van Raadscommissie Ruimte en Economie 
Datum: 20-05-2021 19:30 uur

 
Videovergaderen (Pexip) 

. CONCEPT-ADVIESLIJST VOORTZETTING OPENBARE VERGADERING RAADSCOMMISSIE
RUIMTE & ECONOMIE D.D. 19 MEI 2021, OP 20 MEI 2021, AANVANG 19.30 UUR, DIGITAAL VIA
PEXIP. VOOR HET PUBLIEK VIA LIVE STREAM TE VOLGEN.  
 
 

0

. RAADSVOORSTELLEN  
 
 

0

. Heropening vergadering op 20-05-2021 om 19:30 uur.  
 
De voorzitter heropent op 20 mei 2021 de vergadering van 19 mei 2021 om 19.30 uur en heet alle
aanwezigen en de kijkers thuis welkom. Een bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw
Duijsters.

 

0

13. Ontwikkeling Stadsbruglocatie.  
 
Portefeuillehouder: W. van Eijk.

VOORSTEL: 
1. Wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het gekozen Schetsontwerp voor de
Stadsbruglocatie op grond van artikel 169, lid 4, Gemeentewet; 
2. Akkoord te gaan om de voorbereidingskosten t.b.v. onderzoek en ontwikkeling onder de immateriële
vaste activa te activeren, ter grootte van € 50.000,-, vooruitlopend op de opening van de
grondexploitatie.

TOEZEGGINGEN: 
Geen.

ADVIES COMMISSIE: 
De raadscommissie Ruimte & Economie acht het voorstel niet rijp voor behandeling in de raad, haalt
het van de agenda af en behandelt het niet.
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14. Bestemmingsplan Houtelingsweg 2A.  
 
Portefeuillehouder: W. van Eijk.

VOORSTEL:  
1.  Het bestemmingsplan 'Houtelingsweg 2A' met
planidentificatienummer NL.IMRO.0988.BPHoutelingswg2A-VA01 ongewijzigd vast te stellen. 
2.  Het bestemmingsplan 'Houtelingsweg 2A' aan te  merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan. 
3.  Voor het bestemmingsplan 'Houtelingsweg 2A' geen exploitatieplan vast te stellen.

SPREEKRECHT: 
Mevrouw S. Heijnen maakt gebruik van het spreekrecht.

TOEZEGGINGEN: 
Geen.

ADVIES COMMISSIE: 
De raadscommissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als
bespreekstuk.

 

18

15. Bestemmingsplan Mgr. Nolensstraat 5-5A – Stramproy.  
 
Portefeuillehouder: W. van Eijk.

VOORSTEL: 
1.Het bestemmingsplan 'Mgr. Nolensstraat 5/5a' met planidentificatie NL.IMRO.0988.BPMgrNolensstr5-
VA01 gewijzigd vast te stellen. 
2.Het bestemmingsplan 'Mgr. Nolensstraat 5/5a' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.  
3.Voor het bestemmingsplan 'Mgr. Nolensstraat 5/5a' 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.

SPREEKRECHT: 
Mevrouw P. Hendrikx en de heer W. van Velthoven maken gebruik van het spreekrecht.

TOEZEGGINGEN: 
Geen.

ADVIES COMMISSIE: 
De raadscommissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als
hamerstuk.
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12. Verlenging Gemeentelijk Rioleringsplan 2017 - 2021.  
 
Portefeuillehouder: M. van den Heuvel.

VOORSTEL: 
1.In te stemmen met het twee jaar verlengen van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2017 – 2021. 
2.In te stemmen met scenario 2 van het voorstel voor de rioolheffing.

TOEZEGGINGEN: 
Geen.

ADVIES COMMISSIE: 
De raadscommissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als
bespreekstuk.

 

5

16. Bestemmingsplan Rietstraat 31.  
 
Portefeuillehouder: W. van Eijk. 
 
VOORSTEL: 
1. Het bestemmingsplan 'Rietstraat 31' met planidentificatienummer NL.IMRO.0988.BPRietstraat31-
VA01 vast te stellen. 
2. Het bestemmingsplan 'Rietstraat 31' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan. 
3. Voor het bestemmingsplan 'Rietstraat 31' geen exploitatieplan vast te stellen.

TOEZEGGINGEN: 
Geen.

ADVIES COMMISSIE: 
De raadscommissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als
hamerstuk.
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17. Bestemmingsplan Lambroek - Stramproy.  
 
Portefeuillehouder: W. van Eijk. 
 
VOORSTEL: 
1. Met het opvoeren van de kosten van onderhoud openbaar gebied van € 18.472,- vanaf 2024 ten
laste van de begroting in te stemmen. 
2. Het bestemmingsplan 'Lambroek - Stramproy' met planidentificatienummer
NL.IMRO.0988.BPLambroek-VA01 gewijzigd vast te stellen.  
3. Het bestemmingsplan 'Lambroek - Stramproy' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.  
4. Voor het bestemmingsplan 'Lambroek - Stramproy' geen exploitatieplan vast te stellen. 5.
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.

TOEZEGGINGEN: 
In het najaar wordt er een avond voor de commissie- en raadsleden ingepland voor het presenteren
van ruimtelijke plannen inzake woningbouw. 
 
ADVIES COMMISSIE: 
De raadscommissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als
hamerstuk.
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18. Verordening Startersregeling gemeente Weert 2021.  
 
Portefeuillehouder: W. van Eijk.

VOORSTEL: 
De 'Verordening starterslening gemeente Weert 2021' vast te stellen.

TOEZEGGINGEN: 
Geen.

ADVIES COMMISSIE: 
De raadscommissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als
hamerstuk.
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19. Bijdrage huisvesting kwetsbare doelgroepen.  
 
Portefeuillehouder: W. van Eijk.

VOORSTEL: 
Een bedrag van € 624.260,- beschikbaar te stellen aan Wonen Limburg voor de huisvesting van
kwetsbare doelgroepen, als bijdrage in de kosten voor de projecten zoals in dit voorstel benoemd.

TOEZEGGINGEN: 
Geen.

ADVIES COMMISSIE: 
De raadscommissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als
hamerstuk.
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20. Samenwerkingsagenda Kwaliteit in Limburgse Centra (KLC).  
 
Portefeuillehouder: W. van Eijk.

VOORSTEL: 
1. Van de Samenwerkingsagenda Kwaliteit in Limburgse Centra kennis te nemen. 
2. Een bedrag van € 401.148,- beschikbaar te stellen ten behoeve van het project Beemdenstraat 38. 
3. Een bedrag van € 204.285,- beschikbaar te stellen ten gunste van de grondexploitatie van
Beekpoort-Noord. 
4. Een bedrag van € 44.567,- beschikbaar te stellen ten gunste van de grondexploitatie van Laarveld. 
5. Geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van bijlage 3 bij de Samenwerkingsovereenkomst op
grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub b Wet openbaarheid van bestuur voor
een periode van 10 jaar. 
 
TOEZEGGINGEN: 
Geen.

ADVIES COMMISSIE: 
De raadscommissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als
hamerstuk.
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21. Sluiting vergadering.  
 
De vergadering wordt om 22:50 uur gesloten met dank aan alle aanwezigen.
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Bezoekadres Wilhelminasingel 101  6001 GS Weert

Postadres Postbus 950  6000 AZ Weert

(0495) 57 50 00 
gemeente@weert.nl

 ONDERTEKENING  
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van de raadscommissie Ruimte & Economie van 30 juni 2021,

De commissiegriffier,                 De commissievoorzitter,

 

 

P.J.A. van Beerendonk              J.E.H.M. Stroek
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