
MOB-complex Weert



Even voorstellen…

Bas Zonnenberg

Planoloog / senior adviseur ruimtelijke ordening

BRO – vestiging Tegelen

In opdracht van Ruimte voor Ruimte C.V. verantwoordelijk voor 

het opstellen van het bestemmingsplan en het coördineren van de 

benodigde onderzoeken.



Opbouw presentatie

- Huidige bestemmingsplannen

- Concept bestemmingsplan nieuwe ontwikkeling

- Overige aspecten / onderzoeksaspecten 

- Waterhuishouding



Huidige bestemmingsplannen

- ‘Diesterbaan 27 en 29’  vastgesteld 20 september 2017

- ‘Woongebieden 2014’   vastgesteld 25 februari 2015

- Bestemming ‘Maatschappelijk – Militair terrein/Militaire zaken’

- Opslag en stalling van explosieven, militaire voertuigen en 

motorbrandstoffen

- Kantoren die verband houden en ondergeschikt zijn aan de 

geldende bestemming

- Werkplaatsen ten behoeve van reparatie militaire voertuigen;

- Overige voorzieningen noodzakelijk voor het uitoefenen van 

militaire taken

- Groot bouwvlak  bebouwingspercentage max. 40%

- Maximum goot- en bouwhoogte 6 meter

- Gebiedsdekkende groenbescherming  aanduiding ‘specifieke 

vorm van waarde – waardevolle tuin’



Huidige bestemmingsplannen - verbeelding



Nieuw bestemmingsplan – uitgangspunten 1

- 43 woningen binnen thema ‘Boswonen’

- Behoud waardevolle bomen
- op basis van uitgevoerde beoordeling en inmeting

- aanduiden op verbeelding  omgevingsvergunningstelsel

- overige bomen mogen uiteraard ook behouden blijven!

- slechte en gevaarlijke houtopstand c.q. bomen verwijderen

- Gebiedsdekkende groenbescherming
- overeenkomstig vigerend bestemmingsplan en regeling in 

aangrenzend gebied (bungalowpark)

- functieaanduiding ‘specifieke vorm van waarde – waardevolle 

tuin’ op verbeelding

- bescherming middels omgevingsvergunningstelsel in regels



Nieuw bestemmingsplan – uitgangspunten 2

- Bebouwingsvrije buffer tussen nieuwbouw en bestaande 

aangrenzende woonwijk 
- bestemming ‘Tuin’ met breedte van 10 meter

- binnen bestemming ‘Tuin’ ook vergunningvrij bouwen uitgesloten 

in tegenstelling tot huidige situatie!

- daarnaast binnen bestemming ‘Wonen’ nog 5 meter extra afstand 

tot bouwvlak

- Bestaande infrastructuur benutten



Nieuw bestemmingsplan – uitgangspunten 3

- Omvang woningen en bijgebouwen vastleggen in de 

regels

- Woningen: 

- max. inhoud 1.500 m³

- max. goothoogte 7 meter, maximum bouwhoogte 10 meter

- Bijgebouwen:

- max. oppervlakte bijgebouwen en overkappingen 150 m²

- max. goothoogte 3,20 meter, maximum bouwhoogte 6 meter

- overeenkomstig gemeentelijke standaard



Nieuw bestemmingsplan – uitgangspunten 4

- Bouwvlakken woonbestemming

- 5 meter afstand tot alle perceelgrenzen (overeenkomstig 

gemeentelijke systematiek)

- 15 meter tot perceelsgrens met aangrenzende woonwijk 

grotere afstand dan in vigerend bestemmingsplan!

- Binnen bouwvlakken vrijheid in situering woningen en 

bijgebouwen

- streven naar behoud (waardevolle) bomen

- vrijheid om bomen te integreren in ontwerp



Verbeelding – de bestemmingen



Verbeelding – waardevolle bomen



Verbeelding – bouwvlakken



Verbeelding - totaalbeeld



Onderzoeksaspecten - waterhuishouding

- Afvalwater

- IBA’s (Individuele Behandeling van Afvalwater)

- Geen aansluitingen op gemeentelijk rioolstelsel

- Conclusie: géén extra druk op rioolstelsel in de omgeving!



Onderzoeksaspecten - waterhuishouding

- Hemelwater

- Infiltratieonderzoek: Infiltratie binnen plangebied zelf mogelijk

- Woonkavels: ruime omvang  Infiltratie volledig op eigen terrein

- Openbaar gebied  hemelwater afkomstig van verhard 

oppervlak geborgen en geïnfiltreerd in zogenaamde wadi’s, 

hoofdzakelijk aansluitend aan het verhard oppervlak.

- Strikte toetsing aan eisen gemeente en waterschap bij verlening 

omgevingsvergunning

- Conclusie: Geen overlast voor omgeving!



Vragen?


