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Vergadering Gemeenteraad van 27-01-2016  

Afdeling : Ruimtelijk Beleid  Raadsvoorstel: 
RAD-001202  

Naam opsteller voorstel : Arts, Marian  Zaaknummer JOIN: 
Z/15/010775  

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

 
Onderwerp 
 
Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Keenterstraat 8’. 
 
Voorstel  
 

1. De bestaande woning aan de Keenterstraat 8 te herbestemmen en het bouwvlak 
voor een nieuw te bouwen woning aan de Keenterstraat 8 te laten vervallen. 

2. Het bestemmingsplan ‘Keenterstraat 8’ ongewijzigd vast te stellen. 
3. Het bestemmingsplan ‘Keenterstraat 8’ aan te merken als authentiek digitaal 

ruimtelijk plan. 
4. Geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan ‘Keenterstraat 8’.  

 
Inleiding  
 

Op 24-07-2009 is een bouwvergunning verleend voor de bouw van een nieuwe woning 
aan de Keenterstraat 8 naast en ter vervanging van de bestaande woning. Geconstateerd 
is dat er geen voortgang zit in de bouw van een nieuwe woning. Alleen de fundering en de 
begane grondvloer zijn gebouwd. Initiatiefnemer heeft te kennen gegeven af te zien van 
de verdere bouw van de nieuwe woning en te opteren voor het opknappen van de 
bestaande woning. Aan de bouwvergunning zit de voorwaarde gekoppeld dat de bestaande 
woning moet worden gesloopt als de nieuwe woning gereed is. 

Het bestemmingsplan ‘Keenterstraat 8’ is als bijlage aan dit voorstel toegevoegd en is 
raadpleegbaar via www.weert.nl/bestemmingsplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl.  
 
Beoogd effect/doel  
 
Het doel is het maken van een regeling waarbij de bestaande woning positief wordt 
bestemd en de bouwmogelijkheid voor een nieuwe woning op een andere plek op het 
perceel komt te vervallen. De ruimtelijke kwaliteit van de locatie wordt hiermee verbeterd.  
 
Argumenten  
 
1.1 Hiermee voorkomen we dat er twee woningen ontstaan 

In het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2011’ is de nieuw te bouwen woning positief 
bestemd. De bestaande, te slopen woning valt onder de overgangsbepalingen. In het 
bestemmingsplan is geen voorwaardelijke verplichting opgenomen ten aanzien van de 
sloop van de bestaande woning, wanneer de nieuwe woning klaar is. Deze verplichting is 
wel aan de vergunning voor de nieuwe woning gekoppeld. Wij willen voorkomen dat een 
situatie ontstaat waarbij er twee woningen aanwezig kunnen zijn volgens het 
bestemmingsplan.  
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1.2 De sloopverklaring is ondertekend 

Om te borgen dat de fundering en begane grondvloer daadwerkelijk worden gesloopt heeft 
initiatiefnemer een sloopverklaring ondertekend. Binnen 8 weken nadat het 
bestemmingsplan ‘Keenterstraat 8’ onherroepelijk in werking is getreden worden de 
fundering en begane grondvloer gesloopt.  

 
1.3 De bouwvergunning wordt ingetrokken 

De bouwvergunning voor de nieuw te bouwen woning kan worden ingetrokken nadat het 
bestemmingsplan ‘Keenterstraat 8’ onherroepelijk in werking is getreden. 

 
1.4 De inhoud bestaande woning wordt vergroot naar 1.060 m³ 

De initiatiefnemer heeft verzocht mogelijk te maken dat het woonprogramma van de 
nieuw te bouwen woning gerealiseerd kan worden in de bestaande woning. Hiertoe dient 
het bouwvlak van de woning te worden verlengd tot 27,0 m (huidige lengte is 22,9 m). De 
inhoud wordt dan 1.060 m³ (inhoud nieuwe woning 1.289 m³, inhoud bestaande woning is 
897 m³). Er is daarmee weliswaar sprake van een vergroting van de bestaande woning, 
echter ten opzichte van de nieuw te bouwen woning vindt per saldo een vermindering van 
229 m³ bebouwing plaats.  
 
Kanttekeningen  
 
Er zijn geen kanttekeningen. 

Financiële gevolgen  
 
De herziening van het bestemmingsplan is in eigen beheer opgesteld. De gemeente heeft 
dit bestemmingsplan opgesteld, omdat de gemeente heeft verzuimd in het 
bestemmingsplan ‘Buitengebied 2011’ aan de bouw van de nieuwe woning als voorwaarde 
te verbinden dat de bestaande woning dient te worden gesloopt en het in het kader van de 
woningbouwprogrammering van belang is dat het aantal woningbouwmogelijkheden niet 
toeneemt. 
 
Voor de reparatie van het bestemmingsplan, zoals hier aan de orde is, kent onze 
legesverordening geen tarief. Er is derhalve geen leges verschuldigd.  
 
Uitvoering/evaluatie  
 
Planning: 
Het bestemmingsplan wordt na vaststelling vanaf 4 februari 2016 gedurende 6 weken ter 
inzage gelegd. Naar verwachting treedt het bestemmingsplan op 18 maart 2016 in 
werking en zal het dan ook onherroepelijk worden.  
 
Controle: 
Dit betekent dat de fundering en begane grond vloer dan uiterlijk op 13 mei 2016 gesloopt 
dienen te zijn.  
 
Communicatie/participatie  
 
Wij hebben op 30 september 2015 bekend gemaakt dat met ingang van 1 oktober 2015 
gedurende zes weken, dat wil zeggen tot en met 11 november 2015, bij de informatie- en 
servicebalie van het stadhuis, Wilhelminasingel 101, ter inzage ligt het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Keenterstraat 8’ met bijbehorende toelichting. Het plan heeft 
tevens ter inzage gelegen in de openbare bibliotheek aan de Wilhelminasingel 250 te 
Weert. Het plan is digitaal raadpleegbaar via de websites: 
www.weert.nl/bestemmingsplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl. Het 
identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0988.BPKeenterstraat8-ON01. 
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Het bestemmingsplan omvat het herbestemmen van de bestaande woning, waarbij de 
woning mag worden uitgebreid naar maximaal  1.060 m³ en het laten vervallen van het 
bouwvlak van de nieuw te bouwen woning. 
 
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 van VROM 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 ‘Keenterstraat 8’ is een 
digitaal ruimtelijk plan en wordt als zodanig in het raadsbesluit aangemerkt. 
 
Ten aanzien van dit bestemmingsplan is overleg gevoerd met de provincie Limburg. De 
bekendmaking is gepubliceerd in het huis-aan-huis blad 1Weert en in de Staatscourant. 
De direct omwonenden zijn per brief geïnformeerd. 
 
Ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan is een inspraakreactie ontvangen van de 
provincie Limburg. Voor de provincie geeft de beoordeling van het plan geen aanleiding tot 
het indienen van zienswijzen. Verder zijn er geen zienswijzen ingediend. 
 
Dit voorstel heeft verder betrekking op de aan de raad gerichte brief met nummer 
Raad/2015/354. 
 
Op de analoge verbeelding lijkt het alsof er sprake is van twee bouwvlakken. Dit is echter 
niet het geval. Ter plaatse van het bouwvlak van de nieuw te bouwen woning zijn de 
gronden vrijgegeven van archeologische waarden. Hier ligt derhalve geen 
dubbelbestemming Waarde – Archeologie hoog. Dit ‘gat’ in de dubbelbestemming komt 
wellicht over als bouwvlak. Het is daarom raadzaam bestemmingsplannen digitaal te 
raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.  
 
Advies raadscommissie  
 
- 
 
Bijlagen  
 
Openbare bijlagen: 

1. Toelichting, regels en verbeelding 
2. Ondertekende sloopverklaring 
3. Reactie van de provincie Limburg 

 
Niet openbare bijlagen: 
Geen 
 
 
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-001202 
 
 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 december 2015; 
 
Burgemeester en wethouders hebben op 30 september 2015 bekend gemaakt dat met 
ingang van 1 oktober 2015 gedurende zes weken, dat wil zeggen tot en met 11 november 
2015, bij de informatie- en servicebalie van het stadhuis, Wilhelminasingel 101, ter inzage 
ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Keenterstraat 8’ met bijbehorende toelichting. Het plan 
heeft tevens ter inzage gelegen in de openbare bibliotheek aan de Wilhelminasingel 250 te 
Weert. Het plan is digitaal raadpleegbaar via de websites: 
www.weert.nl/bestemmingsplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl. Het 
identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0988.BPKeenterstraat-ON01. 
 
Het bestemmingsplan omvat het herbestemmen van de bestaande woning, waarbij de 
woning mag worden uitgebreid naar maximaal  1.060 m³ en het laten vervallen van het 
bouwvlak van de nieuw te bouwen woning. 
 
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 van VROM 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 ‘Keenterstraat 8’ is een 
digitaal ruimtelijk plan en wordt als zodanig in het raadsbesluit aangemerkt. 
 
Ten aanzien van het ontwerp bestemmingsplan ‘Keenterstraat 8’ zijn geen zienswijzen 
ingediend. Gedeputeerde Staten van Limburg geven in een reactie aan dat ze geen 
aanleiding zien om een zienswijze in te dienen. 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders om het bestemmingsplan 
‘Keenterstraat 8’ ongewijzigd vast te stellen. 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders om geen exploitatieplan voor het 
bestemmingsplan ‘Keenterstraat 8’ vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins 
verzekerd is. 
 
Gelet op het bepaalde in artikel 3.8 en artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening. 
 
 
 besluit: 
 
 

1. De bestaande woning aan de Keenterstraat 8 te herbestemmen en het bouwvlak 
voor een nieuw te bouwen woning aan de Keenterstraat 8 te laten vervallen. 

2. Het bestemmingsplan ‘Keenterstraat 8’ ongewijzigd vast te stellen. 
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3. Het bestemmingsplan ‘Keenterstraat 8’ aan te merken als authentiek digitaal 
ruimtelijk plan. 

4. Geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan ‘Keenterstraat 8’.  

 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 januari 2016. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans 
 


