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*Z732C00C8AC* 

Vergadering Gemeenteraad van 27-01-2016  

Afdeling : Ruimtelijk Beleid  Raadsvoorstel: 
RAD-001211  

Naam opsteller voorstel : Arts, Marian en Jans, Michel Zaaknummer JOIN: 
Z/15/012001  

Portefeuillehouder : A.F. (Frans) van Eersel  Agendapunt: 
  

 
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 woningvoorraad. 

 
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 appartementencomplexen 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, Zorg 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 

leren.  
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 maximaal 2 jaar. Het is de bedoeling dat 
ze binnen deze periode doorstromen naar reguliere woningen. Zo blijft de doorstroming op 
gang.  
 

 
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 m² (De Chroniek 1: 804 m²), De Chroniek 2: 784 m²). De oppervlakte van de door 
de gemeente in gebruik te geven gronden bedraagt 1.667 m² (De Chroniek 1: 401 m²), 
De Chroniek 2: 376 m², Heuvelweg: 890 m²). 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 m² 
gehanteerd. Dit is de ruwe bouwgrondprijs. Met een rentepercentage bij erfpacht van 
3,75% 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 
beïnvloeden 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/participatie  
 
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. 
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Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
M.H.F. Knaapen A.A.M.M. Heijmans 
 
 



 

 
 

 
 

Nummer raadsvoorstel: RAD-001211 
 
 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 15-12-2015; 
 
 
 
 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 27-01-2016. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans 
 


