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Onderwerp

Gebruiksovereenkomst met Wonen Limburg ten behoeve van 30 tijdelijke woningen.

Voorstel
1. Aan de raad voorstellen wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien

van de gebruiksovereenkomst met Wonen Limburg ten behoeve van 30 tijdelijke
woningen.

Inleiding

Zie bijgevoegd raadsvoorstel.

Beoogd effect/doel

Zie bijgevoegd raadsvoorstel.

Argumenten

Zie bijgevoegd raadsvoorstel.

Kanttekeningen

Zie bijgevoegd raadsvoorstel.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Zie bijgevoegd raadsvoorstel.

Uitvoering/evaluatie

Zie b
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Communicatie/participatie

Zie bijgevoegd raadsvoorstel.

Overleg gevoerd met

Intern:

PO: Roeland Kolkmeijer, Peter Kuppens, Orte Hermus
RB: Selma van Mensvoort, Werner Mentens
Financiën: John Camp

Extern:

Wonen Limburg: Armand Cieters, Wim Verstappen, Ger Verstegen
Provincie Limburg: Herman Bohn

Bijlagen

Overeenkomst met bijlagen
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Onderwerp

Gebruiksovereenkomst met Wonen Limburg inzake 30 tijdelijke woningen.

Voorstel

1. Ten aanzien van de gebruiksovereenkomst met Wonen Limburg voor 30 tijdelijke
woningen wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken.

Inleiding

Volgens het bepaalde in artikel 160 van de Gemeentewet berust het dagelijks
bestuur van de gemeente bij het college van burgemeester en wethouders voor zover dit
niet bij of krachtens de wet aan de raad of aan de burgemeester is opgedragen.
Het college is onder andere bevoegd tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de
gemeente te besluiten en deze te verrichten. In artikel 169 van de Gemeentewet
is onder andere bepaald dat de raad vooraf inlichtingen over de uitoefening van deze
bevoegdheid wordt gegeven indien de raad daarom vraagt of indien de uitoefening
ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente. In het laatste geval neemt het
college geen besluit dan nadat de raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en
bedenkingen ter kennis van het college te brengen. In dit geval wordt afgeweken van het
grondprijsbeleid.

Er is al langer sprake van een grote druk op de huurmarkt. Dit wordt veroorzaakt door de
kredietcrisis, de strengere hypotheekeisen, meer uitstroom uit maatschappelijke opvang
naar zelfstandig wonen en de toegenomen taakstelling voor de huisvesting van
vergunninghouders. De wachttijden, voor onder andere jongeren, zijn daardoor langer
geworden.

Beoogd effect/doel

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat in de tijdelijke woningen reguliere huurders komen
wonen. Dus mensen die zijn ingeschreven bij Wonen Limburg en via het
toewijzingssysteem www.thuisinlimburg.nl reageren op de woningen. Hiermee voorkomen
we dat de wachttijden voor de reguliere huurders onnodig verder oplopen. Verder kan
Wonen Limburg hierdoor beter sturen op spreiding van specifieke doelgroepen in de
bestaande woni ngvoorraad.

Argumenten

1.1 Wij nemen onze verantwoordelijkheid bij het oplossen van het huisvestingsvraagstuk.
Wij zien het als onze verantwoordelijkheid Wonen Limburg te faciliteren bij het zoeken
naar oplossingen voor de huisvestingsproblematiek. Dit doen wij o.a. door voor te stellen
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de grond voor deze tijdelijke woningen om niet in gebruik te geven. In de
gebruiksovereenkomst is vastgelegd dat het gebruik voor een periode van maximaal 10
jaar geldt.

1.2 Op de drie locaties zijn of waren appartementencomplexen gepland.
De 30 tijdelijke woningen worden over 3 locaties verdeeld, te weten 2 locaties bij De
Chroniek en 1 locatie aan de Heuvelweg. Voor de twee locaties van De Chroniek zijn
appartementencomplexen gepland voor elk 16 woningen. Wonen Limburg heeft er voor
gekozen deze appaftementencomplexen nog niet te bouwen. De omwonenden die in het
plan De Chroniek een woning hebben gekocht, hebben deze gekocht in de wetenschap dat
er nog twee appartementencomplexen gebouwd kunnen worden. De ruimtelijke impact
van de tijdelijke woningen is vele malen beperkter dan die van een
appartementencomplex van ca. 16 m hoog. Op de locatie aan de Heuvelweg was een
appartementencomplex met 12 woningen (6 hoog) voorzien. In het kader van het
terugdringen van de planvoorraad is deze ontwikkeling geschrapt.

1.3 De planvoorraad neemt niet toe.
Op grond van de Structuurvisie Weert 2025 en de Structuurvisie Wonen, Zotg en
Woonomgeving hebben we een opgave om de planvoorraad terug te dringen. In dit geval
gaat het om 30 woningen. Er liggen directe bouwtitels voor 32 woningen. Het saldo
bedraagt derhalve 0. Hiermee wordt voldaan aan beide structuurvisies.

1.4 Dit wordt een pilot die geëvalueerd wordt en waarvan andere initiatiefnemers kunnen
Ieren.

Dit worden de eerste tijdelijke woningen van dit type die in Nederland gebouwd worden.
Kennis en kunde worden gedeeld met andere gemeenten en corporaties. De modelwoning
van dit type heeft onder andere bij het kantoor van Wonen Limburg gestaan. De
modelwoning staat nu in Breda en er wordt tijdelijk in gewoond.

1.5 De druk op de huurmarkt is zo groot dat we open moeten staan voor meerdere
oplossingen.

We kunnen ons niet alleen richten op bijvoorbeeld de herbestemming van
kantoorgebouwen. We dienen open te staan voor meerdere initiatieven. Dit is nodig
vanwege de doorlooptijd van elke ontwikkeling. Het voordeel van de tijdelijke woningen is
de snelheid van de ontwikkeling.

1.6 De woningen worden (nagenoeg) energieneutraal.
De woningen worden nagenoeg energieneutraal (EPC van 0,12) indien de
subsidieaanvraag bij de provincie wordt gehonoreerd. Indien dit niet het geval is worden
de woningen toch energiezuinig (EPC van 0,28).

1.7 De woningen voorzien in een tijdelijke behoefte.
De tijdelijke woningen hebben een afschrijvingsduur van 30 jaar en worden in deze
periode 2x verplaatst, na elke 10 jaar. Ze kunnen derhalve daar ingezet worden waar de
behoefte het grootst is. Gelet op de demografische ontwikkelingen is het van belang een
deel van de woningvoorraad flexibel te maken zodat niet alle nieuwe woningen een
afschrijvingsduur meer hebben van 50 jaar. De top van het aantal huishoudens wordt
tenslotte over 10-15 jaar verwacht.

1.8 De woningen worden tijdelijk verhuurd.
De huurders krijgen een huurovereenkomst van maximaal2 jaar. Het is de bedoeling dat
ze binnen deze periode doorstromen naar reguliere woningen. Zo blijft de doorstroming op
gan9.

1.9 Voor dit project is subsidie aangevraagd bij de provincie Limburg
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Wonen Limburg heeft voor dit project subsidie op grond van het Transitiefonds
aangevraagd bij de provincie Limburg. Naar verwachting neemt het college van
Gedeputeerde Staten op 15 december 2015 hierover een besluit.

Kanttekeningen

1.1 De woningen kunnen maximaal 10 jaar blijven staan.
Voor de woningen wordt het bestemmingsplan niet herzien. Er wordt een tijdelijke
vergunning afgegeven voor een periode van maximaal 10 jaar. Dit betekent dat de
woningen na 10 jaar weg moeten, ook als de behoefte nog aanwezig is. Dan kunnen
andere locaties worden gezocht voor deze woningen.

1.2 De gemeente loopt inkomsten mis.
De oppervlakte van de percelen die Wonen Limburg inbrengt ten behoeve van dit plan is
1.588 mz (De Chroniek 1: 804 mz), De Chroniek 2:784rn2¡. De oppervlakte van de door
de gemeente in gebruik te geven gronden bedraagt L667 m2 (De Chroniek 1: 401 m2),
De Chroniek 2:376 m2, Heuvelweg: 890 mz). De gemeentelijke grond betreft nu gronden
met de bestemming'Verkeer'. Deze gronden hebben nagenoeg geen waarde (€ 1,- per
perceel). Op het moment dat er tijdelijke woningen worden gebouwd krijgen deze gronden
tijdelijk een hogere waarde. Op het moment dat de woningen worden verplaatst vervalt
deze waarde weer. Voor de tijdelijk hogere waarde wordt een bedrag van € 40,- per mz
gehanteerd. D¡t is de ruwe bouwgrondprijs. Met een rentepercentage bij ertpacht van
3,75o/o en een oppervlakte van 1.667 m2 zou een erfpachtcanon van € 2.500,50 per jaar
moeten worden betaald. Deze mogelijk inkomsten zijn niet verwerkt in de begroting.
Wonen Limburg neemt met dit project een onrendabele investering van ca. € 550.000,-
voor haar rekening. Wij willen dit tekort niet nog groter maken.

Financiële gevolgen

Het voorstel is om de grond om niet in gebruik te geven. Het betreft thans
groenvoorziening. Het onderhoud van het openbaar groen op de 3 locaties kost € 2.361,-
per jaar en komt voor rekening van de gemeente. Deze kosten komen te vervallen en
beinvloeden het begrotingssaldo 2016 en volgende jaren voordelig.

Uitvoering/evaluatie

De woningen worden naar verwachting in maart/april 2016 gebouwd. Het project wordt in
2016 geëvalueerd. Zo mogelijk krijgt dit initiatief een vervolg op andere locaties in Weert.

Communicatie/ partici patie

Met het Buurtplatform De Chroniek heeft op 19 november 2015 op hun verzoek een
afzonderlijke bijeenkomst plaatsgevonden. In januari 2016 is een inloopavond
georganiseerd waarvoor de omwonenden van alle drie de locaties zijn uitgenodigd.

Advies raadscommissie

Bijlagen

Gebruiksovereenkomst met bijlagen

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan
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Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris, de burgemeester,

M.H.F. Knaapen A.A.M.M. Heijmans
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Nu mmer raadsvoorstel; RAD-00 12 1 1

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van L5-t2-20L5;

besluit

Ten aanzien van de gebruiksovereenkomst met Wonen Limburg voor 30 tijdelijke
woningen geen wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27-OI-20L6.

De griffier, De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans



GEMEENTE vyEERT

GEBRUIKSOVEREENKOMST

Ondergetekenden,

de gemeente Weert, rechtsgeldig veftegenwoordigd door de heer T.J.H.M. van Tilburg,
hoofd afdeling Projectontwikkeling, hierna te noemen: "de gemeente"

en

Wonen Limburg, kantoorhoudende te Roermond aan de Willem II singel 25, 604L HP
Roermond (postadres Postbus t254, 6040 KG Roermond), te dezen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer G.G.M.P. Peeters, hierna te noemen: "de gebruiker"

hierna tezamen te noemen "de partijen"

overwegende dat
. de gebruiker van plan is 30 tijdelijke huurwoningen te realiseren aan de

Langeniusstraat, de Marinusstraat en aan de Heuvelweg;
. de gebruiker de hiervoor benodigde gronden aan de Langeniusstraat en de

Marinusstraat voor een groot deel in eigendom heeft behoudens een gedeelte van
de gronden aan de buitenranden van deze gronden, welke eigendom zijn van de
gemeente; de gronden gelegen aan de Heuvelweg zijn geheel in eigendom van de
gemeente;

. de gebruiker de gronden van de gemeente mede wil benutten voor bebouwing en
voor gebruik als groenvoorziening, voetpaden, parkeerterreinen en rijweg;. de gemeente bereid is de betreftende grondstroken en gronden aan Wonen
Limburg in gebruik te geven voor een periode van 10 jaar om daarmee op korte
termijn te kunnen voorzien in de behoefte aan tijdelijke sociale huurwoningen.

VERKLAREN HET NAVOLGENDE OVEREEN TE KOMEN:

De gemeente geeft aan de gebruiker het hierna te noemen perceelgedeelte in gebruik:
het perceel kadastraal bekend gemeente Weeft sectie R nummer 4825 (gedeeltelijk)
alsmede sectie T nummer 3486 (gedeeltelijk) tesamen groot circa L.667 m2, zoals op
bijgevoegde situatietekeningen De Chroniek I, De Chroniek 2 en Heuvelweg is
aangegeven met een stippellijn, hierna te noemen'het gebruikersperceel'.

een en ander onder de volgende voorwaarden en bepalingen:

Artikel 1: Voorbehoud
1. Het is de gebruiker bekend dat vooralsnog sprake is van een concept-

overeenkomst.
In deze concept-overeenkomst zijn uitsluitend de resultaten omschreven van het
door partijen gevoerde ambtelijk overleg, waarover echter nog bestuurlijke
besluitvorm¡ng moet plaatsvinden.

2. De concept-overeenkomst wordt na ondertekening door de gebruiker ter
goedkeuring aan het college van burgemeester en wethouders van Weeft
voorgelegd.
In een aantal gevallen, waarin het sluiten van een overeenkomst ingrijpende
gevolgen voor de gemeente kan hebben, neemt het college van burgemeester en
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4.

wethouders eerst een besluit nadat de gemeenteraad zijn wensen en bedenkingen
kenbaar heeft kunnen maken.
Na besluitvorming door het college van burgemeester en wethouders wordt de
overeenkomst namens de gemeente Weert ondeftekend en aan de gebruiker
toegezonden. Alsdan is eerst sprake van wilsovereenstemming en van een door
partijen gesloten overeenkomst.
Het is de gebruiker bekend dat er bij gebreke van een positief besluit van het
college van burgemeester en wethouders geen sprake is van wilsovereenstemming
en dat de concept-overeenkomst in dat geval niet tot stand is gekomen.
Partijen kunnen aan het niet tot stand komen van de concept-overeenkomst geen
rechten ontlenen en partijen zijn niet gehouden tot en¡ge schadevergoeding in
welke vorm dan ook.

Artikel 2. Looptijd ingebruikgeving

Het recht van gebruik van de grond gaat in op 1 maart 2016 en geldt tot uiterlijk 1 maart
2026.

Artikel 3. Gebruik

1. Het gebruiksperceel wordt aanvaard in de huidige staat.
2. Het gebruikersperceel mag uitsluitend worden gebruikt als grond voor het

plaatsen van tijdelijke woningen met het gebruik voor groenelementen, openbaar
parkeerterrein met rijweg en voetpaden, lantaarnpalen en straatmeubilair voor de
looptijd van deze ingebruikgeving.

3. Wijziging van de inrichting van het 'gebruikersperceel' is toegestaan en dient in
nauw overleg met de gemeente op kosten van gebruiker te gebeuren, met
inachtneming van de daarvoor geldende (publiekrechtelijke) regels.

4. Het gebruikersperceel dient voor wat betreft het openbaar gebied openbaar en vrij
toegankelijk te blijven; de publiekrechtelijke regels blijven daarbij van toepassing.

5. De gebruiker is verplicht zorg te dragen voor het beheer en onderhoud van zowel
de in gebruik gegeven grond/verharding, als de zich daarop bevindende opstallen
en de door gebruiker aangebrachte voorzieningen, zodanig dat de grond een
ordentelijke aanblik biedt. Het onderhoud dient minimaal te voldoen aan het
onderhoudsbeeld A-kwaliteit volgens de richtlijnen van de CROW
( http ://www.crow. n l/vakgebieden/open bare-ru i mte/beheer-en-
onderhoud/beeldkwaliteit). De werkzaamheden omvatten tenminste het volgende:
het onderhouden van de verharding, het onkruidvrij houden van plantvakken en
boomspiegels, het frequent maaien van het gras, bladruimen en zwerFafval
verwijderen. Gebruiker staat in voor het verwijderen van het afual afkomstig van
dit groenbeheer.

6. Het gebruik van de grond alsmede de opstallen (bijvoorbeeld als gevolg van slecht
onderhoud van hetgeen in gebruik is gegeven of als gevolg van gladheid) valt
onder de aansprakelijkheid van de gebruiker.

7. Het is niet toegestaan de grond aan derden te verkopen, te verhuren of in gebruik
af te staan, behoudens voor zover dit nodig is voor het gebruik van de te verhuren
tijdelijke woningen met bijbehorende voorzieningen.

Artikel 4. Bouwwerken

1. Op de in gebruik gegeven grond mogen bouwwerken worden gebouwd ten dienste
van het tijdelijk gebruik voor 30 tijdelijke woningen met bijbehorende
voorzieningen.

2. De gebruiker zal grond/verharding en opstallen in goede staat moeten
onderhouden.

3. Indien de gemeente van mening is dat er sprake is van gebreken dan treedt zij in
overleg met de gebruiker. Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan gaat de
gemeente over tot een schriftelijke ingebrekestelling met een redelijke termijn. Na
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afloop daarvan behoudt ze zich het recht voor zelf voor rekening van de gebruiker
de noodzakelijke acties te ondernemen.

4. Bij beëindiging van het gebruik dienen grond/verharding in goede staat van
onderhoud te worden opgeleverd en vrij van opstallen behoudens voor zover
toestemm¡ng is gegeven door de gemeente voor permanente opstallen. Mocht
alsdan sprake zijn van achterstallig onderhoud dan treden partijen met elkaar in
overleg.

Artikel 5. Aanwezigheid kabels, leidingen en riolering

1. De gebruiker is verplicht om, als zich in de in gebruik gegeven gronden kabels,
leidingen en/of riolering bevinden, deze te gedogen en de rechthebbenden op deze
kabels, leidingen en/of riolering te allen tijde én zonder toestemming vooraf,
toegang tot de in gebruik gegeven gronden te verlenen voor het inspecteren en
onderhouden daarvan, waaronder begrepen het vernieuwen en vervangen van
kabels, leidingen en riolering dan wel onderdelen daarvan. Ook verleent de
gebruiker toestemming tot de aanleg van eventuele nieuwe kabels, leidingen en/of
riolering.

2. Als b¡j de aanleg, het inspecteren of onderhouden graaf- en/of andere
werkzaamheden worden verricht, is de rechthebbende op de betreffende kabels,
leidingen enlof riolering verplicht de percelen weer zoveel als mogelijk is in de
oorspronkelijke toestand te brengen. De gemeente is niet verplicht tot het
vergoeden van enige schade.

Artikel 6. Beëindiging ingebruikgeving

1. Gebruiker is gerechtigd het gebruik van het gebruikersperceel op te zeggen.
Opzegging moet schriftelijk gebeuren. Het recht van gebruik eindigt alsdan per
dagtekening van de opzegging.

2. Bij beëindiging van het gebruik dient de gebruiker het gebruikersperceel te
ontruimen en ter vrije beschikking van de gemeente te stellen. Eventueel na
ingebruikname aangebrachte voorzieningen, verhardingen, beplantingen etc.
moeten in overleg met de gemeente voor zover deze dit nodig vindt door de
gebruiker in dat geval worden verwijderd zonder dat gebruiker aanspraak kan
maken op enige schadevergoeding van welke aard dan ook.

3. De gemeente betaalt geen vergoeding voor gedaan onderhoud of nieuw
aangebrachte bestrating of beplanting bij beëindiging.

Artikel 7. Einde overeenkomst

1. Het recht van gebruik eindigt van rechtswege als de gebruiker (gedeelten van) het
gebruikersperceel niet meer of niet meer voor het doel waarvoor deze gronden in
gebruik is gegeven gebruikt.

2. Op 28 februari 2026 dient de gebruiker de grond te hebben ontruimd en eventueel
aangebrachte verhardingen, voorzieningen, beplantingen etc. in overleg met de
gemeente voor zover deze dit nodig vindt te hebben verwijderd en de grond ter
vrije beschikking te hebben gesteld van de gemeente, zonder dat gebruiker
aanspraak kan maken op enige schadevergoeding van welke aard dan ook.

Artikel 8. Vrijwaring

Gebruiker is aansprakelijk en vrijwaart de gemeente voor schade, waaronder ook
begrepen schade aan (zaken van) derden, als gevolg van het gebruik.

Artikel 9. Verboden
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1. Het is gebruiker niet toegestaan om het in deze overeenkomst omschreven
gebruiksrecht aan een ander over te dragen zonder dat de gemeente daar
toestemming voor heeft gegeven.

2. Het is gebruiker verboden om het gebruikersperceel geheel of gedeeltelijk aan
derden te verhuren of in gebruik te geven anders dan betrekking hebbende op de
verhuur van de tijdelijke woningen.

3. Gebruiker zal geen handelingen (doen) verrichten, nalaten of toestaan waardoor er
enige verontreiniging van het gebruikersperceel kan plaatsvinden. De gebruiker is
aansprakelijk voor eventuele bodemverontreiniging die aantoonbaar als gevolg van
het gebruik is ontstaan.

4. De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade aan het gebruiksperceel die ontstaat
door handelen, nalaten of anderszins door ondergeschikten of andere personen die
in zijn opdracht werken.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
De gemeente is en wordt niet aansprakelijk voor opstallen door bijvoorbeeld natrekking,
indien nodig wordt een opstalrecht gevestigd. De vraag of de tijdelijke woningen roerend
of onroerend zijn, is door gebruiker voorgelegd aan de Belastingdienst. De kosten voor het
vestigen van een opstalrecht komen voor rekening van gebruiker.

Artikel 11. Belastingen

De gemeente is gerechtigd om het eigenarendeel van de Onroerendezaakbelasting, dat
gedurende de gebruiksperiode in rekening wordt gebracht bij de gemeente, door te
belasten aan de gebruiker, waarbij de gebruiker alsdan verplicht is tot betaling van dit
doorbelaste bedrag.

Weert,

Namens burgemeester en wethouders, Wonen Limburg

T.J.H.M. van Tilburg
hoofd afdeling Projectontwikkeling

G.G.M.P. Peeters
bestuurder

Bijlage: Situatietekeningen De Chroniek 1, De Chroniek 2 en Heuvelweg
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