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Vergadering Gemeenteraad van 29-09-2016   

Afdeling : Ruimtelijk Beleid  Raadsvoorstel: 
RAD-001297  

Naam opsteller voorstel : Beurskens, Anouk  Zaaknummer JOIN: 
Z/16/024476  

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

 
Onderwerp 
 
Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Heugterbroekdijk 8’ 
 
Voorstel  
 

1. Het bestemmingsplan ‘Heugterbroekdijk 8’ ongewijzigd vast te stellen. 
2. Het bestemmingsplan ‘Heugterbroekdijk 8’ met identificatienummer 

NL.IMRO.0988.BPHeugterbroekdk8-VA01 als authentiek digitaal ruimtelijk plan 
aan te merken. 

3. Voor het bestemmingsplan ‘Heugterbroekdijk 8’ geen exploitatieplan vast te 
stellen. 

 
 
Inleiding  
 
Het bestemmingsplan biedt het planologisch kader voor het realiseren van twee extra 
(burger)woningen op de locatie van de voormalige agrarische bedrijfsruimte en een 
gedeelte van de tuin van de woning aan de Heugterbroekdijk 8. 
 
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Heugterbroekdijk 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 planologische regeling waardoor twee extra 
burgerwoningen gebouwd kunnen worden. 
 
Argumenten  
 
1.1 Hiermee wordt voldaan aan de contractuele verplichting uit 2008. 
In 2008 is een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer aangegaan voor de bouw van 
maximaal 18 woningen op de hoek van de Heugterbroekdijk en de Nieuwenheerd. In deze 
overeenkomst is opgenomen dat in de te handhaven boerderij aan de Heugterbroekdijk 
één of meerdere woningen (maximaal 3) mogen worden gerealiseerd. Ten behoeve van de 
verkoopbaarheid van de woningen is er nu voor gekozen om drie vrijstaande woningen op 
betreffend perceel mogelijk te maken.  
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1.2 Er wordt voldaan aan de lokale en regionale structuurvisies. 
Op grond van de Structuurvisie Weert 2025 en de regionale Structuurvisie Wonen, Zorg en 
Woonomgeving dient de planvoorraad te worden teruggebracht. Hiertoe komen principe-
toezeggingen, binnenplanse afwijkingsmogelijkheden en wijzigingsbevoegdheden te 
vervallen. Verder wordt het aantal woningen binnen bestaande plannen verminderd. 
Onderhavig initiatief betreft een contractuele verplichting. Deze blijft op grond van het 
woonbeleid ongemoeid. 
 
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. 
 
 
Kanttekeningen  
 
Er zijn geen kanttekeningen. 
 
Financiële gevolgen  
 
Leges 
De kosten voor het bestemmingsplan bedragen € 5.617,85 (prijspeil 2015) en zijn voor 
rekening van initiatiefnemer. 
 
Ruimtelijke ontwikkelingen 
Initiatiefnemer dient over de toename van het aantal m² bebouwd oppervlak een bijdrage 
van deze € 18,-- per m² betalen. Deze oppervlakte is gerelateerd aan de eventuele 
toename van de oppervlakte van het bouwvlak en de oppervlakte van de aanduiding 
‘bijgebouwen’ die in het nieuwe bestemmingsplan wordt opgenomen.  
 
 Huidige situatie Nieuwe situatie Toename/afname 
Oppervlakte bouwvlak 490m² 348m²  - 142 m² 
Mogelijkheden bijgebouwen       150 m²      450 m² + 300 m² 
Toename van de bebouwing    = 158 m² 

 
 
De toename bedraagt derhalve 158 m² en de bijdrage bedraagt € 2.844,- [€ 18,-/m² x 
158 m²]. 
Dit bedrag wordt toegevoegd aan de Voorziening anterieure overeenkomsten V1057 
(stedelijk groenfonds). 
Dit is vastgelegd in een anterieure overeenkomst.  
 
Begrotingspost 
810 0000/734 0012 (opbrengst leges herziening bestemmingsplannen) 
9220004/7340018 (voorziening anterieure overeenkomst) 
 
Geraamd bedrag 
Ter zake is een opbrengst geraamd voor de inkomsten leges herziening 
bestemmingsplannen ad € 55.000,--. De legesopbrengsten ad € 5.617,85 (prijspeil 2015) 
worden hier verantwoord.  
 
Juridische gevolgen 
De afwenteling van een eventuele planschadevergoeding is in de anterieure overeenkomst 
van 2016 meegenomen. 
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Uitvoering/evaluatie  
 
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 en toegekend. 
 
Communicatie/participatie  
 
Wij hebben op 8 juni 2016 bekend gemaakt dat met ingang van 9 juni 2016 gedurende 
zes weken, dat wil zeggen tot en met 20 juli 2016, bij de informatie- en servicebalie van 
het stadhuis, Wilhelminasingel 101, het ontwerpbestemmingsplan ‘Heugterbroekdijk 8’ 
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.BPHeugterbroekdk8-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 geen zienswijzen ingediend. 
 
Advies raadscommissie  
 
- 
 
Bijlagen  
 

- Bestemmingsplan 
- Anterieure overeenkomst 

 
 
 
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-001297 
 
 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 23-08-2016; 
 
Wij hebben op 8 juni 2016 bekend gemaakt dat met ingang van 9 juni 2016 gedurende 
zes weken, dat wil zeggen tot en met 20 juli 2016, bij de informatie- en servicebalie van 
het stadhuis, Wilhelminasingel 101, ter inzage heeft gelegen het ontwerpbestemmingsplan 
‘Heugterbroekdijk 8’ met bijbehorende toelichting. 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.BPHeugterbroekdk8-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 ‘Heugterbroekdijk 8’ is een 
digitaal ruimtelijk plan en wordt als zodanig in het raadsbesluit aangemerkt. 
 
Ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.  
 
Gelet op het voorgaande geeft de zienswijze geen aanleiding tot aanpassing van het 
bestemmingsplan. 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders om het bestemmingsplan 
‘Heugterbroekdijk 8’ ongewijzigd vast te stellen. 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders om geen exploitatieplan voor het 
bestemmingsplan ‘Heugterbroekdijk 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. Het bestemmingsplan ‘Heugterbroekdijk 8’ met identificatienummer 
NL.IMRO.0988.BPHeugterbroekdk8-VA01 ongewijzigd vast te stellen. 

2. Het bestemmingsplan ‘Heugterbroekdijk 8’ aan te merken als authentiek digitaal 
ruimtelijk plan. 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan ‘Heugterbroekdijk 
8. 

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


