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Vergadering Gemeenteraad van 29-09-2016   

Afdeling : Ruimtelijk Beleid  Raadsvoorstel: 
RAD-001301  

Naam opsteller voorstel : Beurskens, Anouk  Zaaknummer JOIN: 
Z/16/025377  

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

 
Onderwerp 
 
Vaststellen van het bestemmingsplan 'Singelvenweg 1' 
 
Voorstel  
 

1. Met de uitbreiding van het distributiecentrum van de Lidl in te stemmen.  
2. Het bestemmingsplan ‘Singelvenweg 1’ met identificatienummer 

NL.IMRO.0988.BPSingelvenweg1-VA01 gewijzigd vast te stellen. 
3. Het bestemmingsplan ‘Singelvenweg 1’ als authentiek digitaal ruimtelijk plan aan 

te merken. 
4. Voor het bestemmingsplan ‘Singelvenweg 1’ geen exploitatieplan vast te stellen. 
5. Gedeputeerde Staten te verzoeken om zo spoedig mogelijk te berichten of eerder 

dan de voorgeschreven termijn van zes weken tot bekendmaking van het 
vastgestelde plan mag worden overgegaan. 

 
Inleiding  
 
Het bestemmingsplan voorziet in de uitbreiding van een bedrijf. De Lidl wil graag haar 
distributiecentrum op de huidige locatie aan de Singelvenweg 1 uitbreiden met een 
parkeerplaats en wil het oostelijk gelegen terrein, aan de overzijde van de Singelvenweg, 
aankopen. De uitbreiding wordt gerealiseerd om de logistieke afhandeling te verbeteren. 
Hiervoor worden op het aan te kopen perceel parkeerplaatsen voor vrachtwagens, een 
portiersloge en sanitaire voorzieningen voor de chauffeurs gerealiseerd.  
 
Conform het vigerende bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen 2013’ is binnen de 
bestemming ‘Verkeer’ geen bedrijvigheid toegestaan. In dit nieuwe bestemmingsplan 
wordt de verkeersbestemming van de Singelvenweg en een gedeelte van de Oude Graaf 
gewijzigd in de bestemming ‘Bedrijventerrein’. De primaire waterloop ‘Oude Graaf’ nabij 
de Singelvenweg blijft vooralsnog gehandhaafd en dient te zijner tijd nog te worden 
verlegd. De bomen aan de Singelvenweg zijn inmiddels verplaatst naar andere locaties 
binnen het bedrijventerrein De Kempen. 
 
Beoogd effect/doel  
 
Het verkopen van bedrijfskavels en het planologisch mogelijk maken van de ontwikkeling 
van een bedrijf, in dit geval de uitbreiding van een distributiecentrum. 
 
Argumenten  
1.1 Wij faciliteren bedrijven in hun ontwikkeling. 
In dit geval wil een bedrijf op een bedrijventerrein uitbreiden binnen het bedrijventerrein. 
Wij juichen deze ontwikkeling toe.  
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2.1 Het bestemmingsplan is vanuit planologisch oogpunt aanvaardbaar.  
Uit het bestemmingsplan blijkt dat er geen planologische beletselen zijn voor de 
uitbreiding. De Naftaleiding in de Singelvenweg wordt planologisch beschermd. Dit geeft 
beperkingen t.a.v. het gebruik van het bedrijventerrein. Er is alleen verharding toegelaten 
ter plaatse van doorsteken. Verder wordt naar aanleiding van het Wateradvies de 
dubbelbestemming ‘Waterstaat – Waterlopen’  toegevoegd. Dit is nodig omdat het nieuwe 
tracé van de primaire waterloop ‘Oude Graaf’ nog niet bekend is.  
 
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 
gebracht worden. Indien er sprake is van een authentiek digitaal ruimtelijk plan is het 
digitale plan bindend. 
 
4.1 Er wordt een koopovereenkomst met de Lidl aangegaan. 
Het kostenverhaal is verzekerd via gronduitgifte. Daarom is het vaststellen van een 
exploitatieplan niet nodig.  
 
5.1 Het bestemmingsplan dient gewijzigd te worden vastgesteld. 
Bij een gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan (wijziging in regels en/of verbeelding), is 
het nodig om Gedeputeerde Staten te vragen of eerder dan de voorgeschreven termijn 
van zes weken na vaststelling tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag worden 
overgegaan. Dit is vastgelegd in artikel 3 lid 8 sub 4 van de Wet ruimtelijke ordening.  
 
Kanttekeningen  
 
Er zijn geen kanttekeningen.  
 
Financiële gevolgen  
Leges 
De kosten voor het bestemmingsplan bedragen € 5.730,21 (prijspeil 2016) en zijn voor 
rekening van de gemeente (G 260000 / 5343603) 
 
Juridische gevolgen 
Met initiatiefnemer wordt een reguliere koopovereenkomst gesloten. Eventuele 
planschadekosten zijn voor rekening van de gemeente en worden uit de exploitatie van 
het bedrijventerrein betaald.  
 
Begrotingspost 
810 0000/734 0012 (opbrengst leges herziening bestemmingsplannen) 
 
G 260000 / 5343603 (Uitbreiding De Kempen) € 5.730,21 
 
De ontwikkeling heeft een positief resultaat voor de grondexploitatie van Uitbreiding De 
Kempen.  
De verwachte te maken kosten zijn: 
‐ opbreken en afvoeren verharding (Singelvenweg, gedeelte van de straat Oude Graaf 

en fietspad)  € 25.000,-- 
‐ dempen sloot en aanleg nieuwe waterbuffer € 25.000,-- 
‐ overig grondwerk € 10.000,-- 
‐ verplaatsing bomen € 8.000,-- 
De extra opbrengst voor de grondexploitatie bedraagt ca. € 400.000,-- 
 
Uitvoering/evaluatie  
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Het bestemmingsplan wordt na vaststelling vanaf 13 oktober 2016 gedurende 6 weken ter 
inzage gelegd. Naar verwachting treedt het bestemmingsplan op 25 november 2016 in 
werking tenzij een eventueel schorsingsverzoek wordt ingediend. 
 
Communicatie/participatie  
 
Wij hebben op 13 juli 2016 bekend gemaakt dat met ingang van 14 juli 2016 gedurende 
zes weken, dat wil zeggen tot en met 24 augustus 2016, bij de informatie- en servicebalie 
van het stadhuis, Wilhelminasingel 101, het ontwerpbestemmingsplan ‘Singelvenweg 1’ 
met bijbehorende toelichting ter inzage heeft gelegen. Het plan was digitaal raadpleegbaar 
via de websites: www.weert.nl/bestemmingsplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl. Het 
identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0988.BPSingelvenweg1-ON01. 
 
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 zijn twee zienswijzen, een wateradvies en 
een inspraakreactie ingediend. Gedeputeerde Staten van Limburg geven in hun reactie 
aan dat ze geen aanleiding zien om een zienswijze in te dienen. In het raadsbesluit wordt 
nader op de zienswijzen en het wateradvies ingegaan en wordt hierop een reactie 
gegeven.  
 
Dit voorstel heeft verder betrekking op de aan de raad gerichte brieven met de nummers 
Raad/2016/245 en Raad/2016/0254 en het aan ons college gerichte wateradvies van het 
Waterschap Peel en Maasvallei met nummer Z/16/024310, welke gelet op de inhoud 
geacht wordt te zijn gericht aan de raad. De aan ons college gerichte zienswijze met 
nummer Z/16/026427 wordt gelet op het onderwerp eveneens geacht te zijn gericht aan 
uw raad.  
 
Advies raadscommissie  
 
- 
 
Bijlagen  
 
Openbare bijlagen: 

1. Vast te stellen bestemmingsplan (toelichting, regels en verbeelding) met de 
wijzigingen t.o.v. het ontwerp bestemmingsplannen gemarkeerd. 

2. Zienswijze van Petrochemical Pipeline Services, Postbus 200, 6160 AE Geleen, d.d. 
21 juli 2016, ingekomen d.d. 26 juli 2016 

3. Wateradvies van het Waterschap Peel en Maasvallei d.d. 15 juli 2016, ingekomen 
18 juli 2016 

4. Reactie van de provincie Limburg d.d. 9 augustus 2016, ingekomen 9 augustus 
2016 

5. Zienswijze van Stichting Groen Weert d.d. 23 augustus 2016, ingekomen 23 
augustus 2016 

 
Niet openbare bijlagen: 
Geen 
 
 
 
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 
 
 



 

 
 

 
 

Nummer raadsvoorstel: RAD-001301 
 
 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 30-08-2016; 
 
Burgemeester en wethouders van deze gemeente hebben op grond van artikel 3.8 van de 
Wet ruimtelijke ordening 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 heeft gelegen 
het ontwerpbestemmingsplan ‘Singelvenweg 1’, met bijbehorende toelichting met bijlagen 
en dat gedurende dit tijdvak eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar kan 
maken bij de gemeenteraad. Het plan is digitaal raadpleegbaar via de websites 
www.weert.nl/bestemmingsplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl. Het 
identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0988.BPSingelvenweg1-ON01. 
 
Het bestemmingsplan voorziet in de uitbreiding van een distributiecentrum aan de 
Singelvenweg 1. 
 
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 ‘Singelvenweg 1’ is een 
digitaal ruimtelijk plan en wordt als zodanig in het raadsbesluit aangemerkt. 
 
Ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan zijn twee zienswijzen, een wateradvies en 
een inspraakreactie ingediend. Gedeputeerde Staten van Limburg geven in hun reactie 
aan dat ze geen aanleiding zien om een zienswijze in te dienen.  
 
Voor de inhoud van de zienswijzen en het wateradvies wordt verwezen naar de brieven 
van de indieners. Deze brieven dienen hierbij als ingelast te worden beschouwd en worden 
geacht deel uit te maken van dit besluit. Hieronder wordt daarop een reactie gegeven. 
 

1. Zienswijze van Petrochemical Pipeline Services, Postbus 200, 6160 AE 
Geleen, d.d. 21 juli 2016, ingekomen d.d. 26 juli 2016 

 
Inspreker wijst er in de zienswijze op dat onvoldoende rekening wordt gehouden met 
afspraken die in het verleden zijn gemaakt omtrent het gebruik van de gronden gelegen 
boven de leiding. Deze gronden mogen niet volledig worden verhard en verharding is 
uitsluitend toegestaan ter plaatse van de voorziene doorsteken. Anders kan het beheer, 
onderhoud en daarmee de integriteit en veiligheid van de leiding in gevaar komen.  
 
--- Ten aanzien van de zienswijze wordt het volgende overwogen --- 
 
In afstemming tussen Lidl Nederland en de gemeente Weert is er voor gekozen om een 
ander ontwerp voor het inrichtingsplan behorende bij de uitbreiding te hanteren. 
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Dit nieuwe ontwerp ziet erop toe dat ter hoogte van de zuidzijde van de Oude Graaf één 
doorsteek wordt gemaakt ten behoeve van het vrachtverkeer naar het huidige 
distributiecentrum. Deze doorsteek ligt ter plaatse van de bestaande wegverharding van 
de straat Oude Graaf en wordt enkel verbreed. Het leidingtracé blijft voor het overige in de 
uitbreiding onverhard en wordt ingezaaid met gras. Op deze wijze kan worden tegemoet 
gekomen aan de bezwaren van PPS. Dit is op 3 augustus 2016 ook teruggekoppeld met - 
en geaccordeerd door PPS. 
 
Gelet op het voorgaande geeft de zienswijze aanleiding tot aanpassing van de regels van 
het bestemmingsplan. 
Artikel 4.7.1 sub j. toevoegen: het aanleggen van wegen of paden; 
 

2. Wateradvies van Waterschap Peel en Maasvallei, Postbus 3390, 5902 RJ 
Venlo, d.d. 15 juli 2016, ingekomen d.d. 18 juli 2016 

 
De dubbelbestemming ‘Waterstaat-Waterlopen’ in verband met de aan de rand van het 
bestemmingsplan gelegen primaire watergang ‘Oude Graaf’ ontbreekt op de verbeelding. 
Verzocht wordt deze alsnog op te nemen.  
 
Verder dient de primaire watergang ‘Oude Graaf’ die dwars door het plangebied loopt, te 
worden verlegd. Hiervoor is nog geen eenduidige oplossing. Verzocht wordt hierover, 
voorafgaand aan de definitieve besluitvorming over het bestemmingsplan, in overleg te 
treden met inspreker.  
 
--- Ten aanzien van de zienswijze wordt het volgende overwogen --- 
 
Overleg met het Watertoetsloket heeft plaatsgevonden. Afgesproken is dat de 
dubbelbestemming ‘Waterstaat-Waterlopen’ ter plaatse van dit deel van de ‘Oude Graaf’ 
wordt opgenomen in het bestemmingsplan. Zodoende zijn er geen werkzaamheden 
toegestaan zonder toestemming van het Watertoetsloket. Verder zal in een vroegtijdig 
stadium overleg gevoerd worden over de bouwplannen, omdat niet duidelijk is of de te 
plaatsen hekwerken meldingsplichtig, vergunningplichtig of niet mogelijk zijn.  
 
De dubbelbestemming ‘Waterstaat-Waterlopen’ wordt toegevoegd als artikel aan de regels 
van het bestemmingsplan, alsmede op de verbeelding aan de zuidzijde van het plangebied 
alsmede dwars door het plangebied. Op die manier is geborgd dat overleg met het 
waterschap gevoerd moet worden over voorgenomen (bouw)activiteiten binnen deze 
dubbelbestemming. Wanneer er meer duidelijkheid is omtrent het nieuwe tracé van de 
waterloop, wordt in overleg getreden met het Watertoetsloket. Dit zal dan gevolgen 
hebben voor zowel dit bestemmingsplan als het bestemmingsplan, grenzend aan het 
plangebied van dit bestemmingsplan, waarin het nieuwe tracé van de waterloop wordt 
gepositioneerd.  
 
Gelet op het voorgaande geeft de zienswijze aanleiding tot aanpassing van de regels van 
het bestemmingsplan. De dubbelbestemming ‘Waterstaat-Waterlopen’ wordt toegevoegd 
aan de verbeelding conform de dubbelbestemming in het geldende bestemmingsplan en 
ter plaatse van de bestemming ‘Water’ van het geldende bestemmingsplan en de 
dubbelbestemming ‘Waterstaat-Waterlopen’ wordt als artikel toegevoegd aan de regels.  
 

3. Zienswijze van Stichting Groen Weert, p/a de heer G.P.M. Hendriks, 
Noorderlaan 16, 6004 HV Weert, d.d. 22 augustus 2016, ingekomen d.d. 
22 augustus 2016 

 
Inspreker pleit voor een duurzame ontwikkeling en een positieve uitstraling van een groen 
bedrijventerrein. Het bedrijventerrein van de Lidl is vrijwel een grote stenige vlakte. De 
locatie ligt nabij een groen, recreatief gebied. Het ontbreken van groen botst met de 
natuurlijke en recreatieve bestemming in de omgeving.  
 
--- Ten aanzien van de zienswijze wordt het volgende overwogen --- 
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Het klopt wat inspreker stelt dat het terrein van het distributiecentrum steenachtig is 
ingericht. Het betreft hier echter een locatie, waar bedrijven het primaat hebben. Het is 
tevens een bedrijventerrein waar bedrijven in relatief zware milieu categorieën zijn 
toegelaten. De uitbreiding van het distributiecentrum wordt het meest logisch vorm 
gegeven zodat de gevolgen voor de omgeving zo minimaal mogelijk zijn. De op de 
uitbreiding aanwezige bomen zijn inmiddels verplaatst binnen het bedrijventerrein. De 
duurzaamheid van het distributiecentrum is wellicht minder zichtbaar vanaf de buitenzijde. 
In het gebouw zelf is echter op veel duurzaamheidsmaatregelen ingezet. De gemeente zet 
in op een groene overgang van het bedrijventerrein naar de omgeving. Zo zijn 
bijvoorbeeld destijds langs de Kempenweg vele nieuwe bomen geplant.  
 
Gelet op het voorgaande geeft de zienswijze geen aanleiding tot aanpassing van het 
bestemmingsplan. 
 
Voorts worden de volgende ambtshalve wijzigingen voorgesteld in de toelichting: 

 Bijlage 2, Notitie geluidsberekeningen, wordt toegevoegd.  
 In paragraaf 5.3.2 worden de paragraaf Industrielawaai en Conclusie aangevuld, 

n.a.v. de Notitie geluidsberekeningen.  
 In paragraaf 5.5 wordt een korte paragraaf en afbeelding m.b.t. de primaire 

waterloop ‘Oude Graaf’ toegevoegd. 
 In paragraaf 5.7 wordt een afbeelding van de cultuurhistorische waardenkaart 

toegevoegd. 
 Paragraaf 5.9 wordt aangepast, het onderdeel m.b.t. het exploitatieplan wordt in 

een afzonderlijke paragraaf 5.10 Kostenverhaal opgenomen, welke is toegevoegd. 
In paragraaf 5.9 wordt toegevoegd dat de realisatie van het plan geheel voor 
rekening en risico van initiatiefnemer komt. 

 Paragraaf 7.5.3 Dubbelbestemming Waterstaat-Waterlopen wordt toegevoegd.  
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders om het bestemmingsplan 
‘Singelvenweg 1’ gewijzigd vast te stellen. 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders om geen exploitatieplan voor het 
bestemmingsplan ‘Singelvenweg 1’ 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. Met de uitbreiding van het distributiecentrum van de Lidl in te stemmen. 
2. Het bestemmingsplan ‘Singelvenweg 1’ met identificatienummer 

NL.IMRO.0988.BPSingelvenweg1-VA01 gewijzigd vast te stellen. 
3. Het bestemmingsplan ‘Singelvenweg 1’ aan te merken als authentiek digitaal 

ruimtelijk plan. 
4. Geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan ‘Singelvenweg 1’. 
5. Gedeputeerde Staten te verzoeken om zo spoedig mogelijk te berichten of eerder 

dan de voorgeschreven termijn van zes weken tot bekendmaking van het 
vastgestelde plan mag worden overgegaan. 
 

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


