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Vergadering Gemeenteraad van 29-09-2016   

Afdeling : Ruimtelijk Beleid  Raadsvoorstel: 
RAD-001304  

Naam opsteller voorstel : Beeren, Marjo  Zaaknummer JOIN: 
Z/16/025522  

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

 
Onderwerp 
 
Vaststellen van het bestemmingsplan 'Pruiskesweg 14 te Weert'. 
 
Voorstel  
 
1. Met het wijzigen van de bestemming ‘Bedrijf’ naar ‘Wonen’ op de locatie Pruiskesweg 

14 in te stemmen. 
2. Het bestemmingsplan ‘Pruiskesweg 14 te Weert’ met planidentificatienummer 

NL.IMRO.0988.BPPruiskesweg14-VA01 ongewijzigd vast te stellen. 
3. Het bestemmingsplan ‘Pruiskesweg 14 te Weert’ als authentiek digitaal ruimtelijk plan 

aan te merken. 
4. Voor het bestemmingsplan ‘Pruiskesweg 14 te Weert’ geen exploitatieplan vast te 

stellen.  
 
Inleiding  
 
Het bestemmingsplan biedt het planologisch kader voor het omzetten van de bestemming 
‘Bedrijf’ met de nadere aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – dierenpension’ naar de 
bestemming ‘Wonen’.   
Het perceel is gelegen midden in het door de Stichting Ark te ontwikkelen natuurgebied. 
Het dierenpension is verplaatst naar de locatie Wijffelterbroekdijk 65.  
De huidige bedrijfsbebouwing met een oppervlakte van 252 m2 wordt gehandhaafd en 
wordt met deze oppervlakte positief bestemd als bijgebouwen bij de woning. 
 
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Pruiskesweg 14 te Weert’ 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 planologische regeling, waardoor aan het omzetten van 
deze bestemming medewerking kan worden verleend. 
 
Argumenten  
 
1.1 en 2.1 Het bestemmingsplan is vanuit planologisch oogpunt aanvaardbaar.  
 
Aangezien in de Structuurvisie Weert 2025 is uitgesproken dat niet-agrarische bedrijven in 
beginsel niet thuishoren in het buitengebied, maar op een bedrijventerrein of in het 
stedelijk/gebouwd gebied, wordt het omzetten van de bestemming ‘Bedrijf’ naar ‘Wonen’ 
als een positieve ontwikkeling beschouwd. Om deze reden is ingestemd met het 
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voorliggende verzoek en met het handhaven van de bestaande oppervlakte aan 
bijgebouwen zonder verdere compensatie.  
 
Het omzetten naar de bestemming ‘Wonen’ heeft verder geen gevolgen voor de 
woningvoorraad, omdat de bestaande bedrijfswoning wordt omgezet naar een 
burgerwoning. Het aantal woningen blijft gelijk. Hiermee wordt voldaan aan hetgeen ten 
aanzien van ‘wonen’ is vastgelegd in de Structuurvisie Weert 2025. 
 
3.1 Het Ministerie van VROM 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 voor alle bestemmingsplannen die vanaf dat moment als ontwerp in procedure 
worden gebracht. Indien er sprake is van een authentiek digitaal ruimtelijk plan is het 
digitale plan bindend.  
 
4.1 Er is een planschadeovereenkomst afgesloten. 
De realisatie van het plan is voor rekening van initiatiefnemer. Er is een 
planschadeverhaalsovereenkomst afgesloten. Daarmee zijn eventuele risico’s voor de 
gemeente afgedekt en is er geen noodzaak tot het vaststellen van een exploitatieplan.  
 
Kanttekeningen  
 
Er zijn geen kanttekeningen. 
 
Financiële gevolgen  
 
Het bestemmingsplan is in opdracht van en voor rekening van initiatiefnemer opgesteld. 
De legeskosten voor de procedure van het bestemmingsplan bedragen € 5.617,85 
(prijspeil 2015). Deze kosten zijn initiatiefnemer in rekening gebracht. Het bedrag aan 
leges komt ten goede aan de totale opbrengst leges bestemmingsplannen.  
 
Met initiatiefnemer is een planschadeovereenkomst opgesteld in verband met de 
afwenteling van een eventuele planschadevergoeding. Eventuele verzoeken om 
planschade komen voor rekening van initiatiefnemer. 
 
Uitvoering/evaluatie  
 
Het bestemmingsplan wordt na vaststelling vanaf 13 oktober 2016 gedurende 6 weken ter 
inzage gelegd. Naar verwachting treedt het bestemmingsplan 25 november 2016 in 
werking, tenzij een eventueel schorsingsverzoek wordt ingediend.  
 
Communicatie/participatie  
 
Wij hebben op 13 juli 2016 ter openbare kennis gebracht dat met ingang van 14 juli 2016 
gedurende zes weken, dat wil zeggen tot en met 24 augustus 2016 bij de informatie- en 
servicebalie in het stadhuis, Wilhelminasingel 101, ter inzage ligt het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Pruiskesweg 14 te Weert’ met bijbehorende toelichting met 
bijlagen en dat gedurende dit tijdvak eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar 
kan maken bij de gemeenteraad. Het plan was digitaal raadpleegbaar via de websites 
www.weert.nl/bestemmingsplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl. Het 
identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0988.BPPruiskesweg14-ON01. 
 
De bekendmaking is gepubliceerd in het huis-aan-huis blad 1Weert en in de 
Staatscourant. Ten aanzien van dit bestemmingsplan is overleg gevoerd met de provincie 
Limburg.  
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Dit voorstel heeft betrekking op de aan de raad gerichte brief met nummer 2016/249. Dit 
betreft een brief van Gedeputeerde Staten van Limburg, waarin zij aangeven dat ze geen 
aanleiding zien om een zienswijze in te dienen. 
 
Er zijn geen zienswijzen ingediend.  
 
Advies raadscommissie  
 
- 
 
Bijlagen  
 
Openbare bijlagen: 
1. Toelichting, regels en verbeelding. 
2. Ondertekende planschadeovereenkomst 
3. Reactie van de provincie. 
 
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-001304 
 
 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 30-08-2016; 
 
Wij hebben op 13 juli 2016 ter openbare kennis gebracht dat met ingang van 14 juli 2016 
gedurende zes weken, dat wil zeggen tot en met 24 augustus 2016 bij de informatie- en 
servicebalie in het stadhuis, Wilhelminasingel 101, ter inzage ligt het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Pruiskesweg 14 te Weert’ met bijbehorende toelichting met 
bijlagen en dat gedurende dit tijdvak eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar 
kan maken bij de gemeenteraad. Het plan was digitaal raadpleegbaar via de websites 
www.weert.nl/bestemmingsplannen en www.ruimtelijkeplannen. Het bestemmingsplan 
omvat het omzetten van de bestemming ‘Bedrijf’ naar ‘Wonen’. Het identificatienummer 
van het ontwerpbestemmingsplan is NL.IMRO.0988.BPPruiskesweg14-ON01. 
 
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 ‘Pruiskesweg 14 te Weert’ is 
een digitaal ruimtelijk plan en wordt als zodanig in het raadsbesluit aangemerkt. 
 
Met initiatiefnemers is een planschadeovereenkomst gesloten, zodat het kostenverhaal 
verzekerd is.  
 
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.  
 
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. Er zijn verder geen zienswijzen ingediend.  
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders om het bestemmingsplan 
‘Pruiskesweg 14 te Weert’ ongewijzigd vast te stellen.  
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders om geen exploitatieplan voor het 
bestemmingsplan ‘Pruiskesweg 14 te Weert’ 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: 
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1. Met het wijzigen van de bestemming ‘Bedrijf’ naar ‘Wonen’ op de locatie Pruiskesweg 
14 in te stemmen. 

2. Het bestemmingsplan ‘Pruiskesweg 14 te Weert’ met planidentificatienummer 
NL.IMRO.0988.BPPruiskesweg14-VA01 ongewijzigd vast te stellen.  

3. Het bestemmingsplan ‘Pruiskesweg 14 te Weert’ als authentiek digitaal ruimtelijk plan 
aan te merken. 

4. Voor het bestemmingsplan ‘Pruiskesweg 14 te Weert’ geen exploitatieplan vast te 
stellen.  

 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29-09-2016. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans 
 


