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Verzoek voor het Iegpliseren van een uitbouw op het perceel Boshoverweg 36 te Weert.
APVIES
1. Geen medewerking verlenen aan het verzoek voor het Iegaliseren van een uitbouw op
het perceel Boshoverweg 36 te Weert;
2. Voornemen tot aanschrijving laten uitgaan om de uitbouw te verwijderen.
TOELICHTING
De heer Helmy heeft zonder de benodigde vergunning een uitbouw (erter op erker)
gerealiseerd bij de woning op het perceel Boshoverweg 36 te Weert. Het bouwwerk moet
vanwege de goothoogte aangemerkt worden als een hoofdgebouw.
O het perceel rust krachtens het vigerende bestemmingsplan ï'Weeo-Noord en
Graswinkel 2010'' de bestemming 'wonen' en de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie
Het bouwplan is in strijd met het vigerende bestemmingsplan omdat het bouwwerk buiten
het daarvoor bestemde bouwvlak is geprojedeerd. Ter plaatse zijn alleen bijgebouwçp
toegestaan.
In alle recent vastgestelde bestemmingspiannen worden dezelfde regels met betrekking
tot het (uitbreiden van) hoofdgebouwen gehanteerd. Buiten het aangegeven bouwvlak
mogen Mitsluitend bijgebouWen worden opgericht.
Het bouwplan is getoetst aan de welstandsnota Weert 2012. Het plan Iigt in gebied 3
(Overige woonwijken) waar welstandsniveau 1 ' soepel 'van kracht is.
Weert, S B W W W W
10 april 2013
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Het ontwerp van het plan is afgewezen, omdat het ontwerp niet voldoet aan de volgende
punten van de gestelde welstandscriteria :
er dient, ongeacht de stijl of de aan het ontwerp ten grondslag liggende
architectuuropvatting, sprake te zijn van een naar typologie in zijn omgeving niet
storend bouwwerk;
er dient, ongeacht de stijl of de aan het ontwerp ten grondslag Iiggende
architectuuropvatting, sprake te zijn van een naar vorm en schaal in zijn omgeving
niet storend bouwwerk;
er dient, ongeacht de bouwstijl of aan het ontwerp ten grondslag Iiggende
architectuuropvatting, sprake te zijn van een naar zijn v|rschijningsvorm
consistent ontwerp;
de verschijningsvorm dient een heldere relatie te vertonen met de functie;
er dient sprake te zijn van een evenwichtige opzet in maatverhoudingen van
bouwvolumes, vlakverdelingen en gevelelementen.
De commissie merkt op dat de uitbreiding niet als 1 geheel is ontworpen. Het volume is in
proportie en schaal niet in verhouding met het bestaande woonhuis. Feitelijk kan niet
meer van een erker worden gesproken. De aansluiting van het dak van de uitbreiding en
de bestaande goot is vreemd gedetailleerd. Verder sluit het ontwerp niet aan op de
kenmerkeri van het hoofdvolume.
De commissie beoordeelt de
Verder is het relevant dat inwilliging van dit verzoek zal Ieiden tot een precedentwerking.
Vanwege de rechtszekerheid is het van belang, dat de gemeente soo|gelijke verzoeken
hetzelfde behandelt en rekening houdt met de gevolgen hiervan.
uitbreiding dan ook als een exces.
Het alternatief is om de bovenste bouwlaag van de erker te verwijderen waardoor de
uitbreiding als bijgebouw kan worden bestempeld.
Gelet op bovenstaaqde handelt aanvrager, nu geen ontheffing kan worden verleend, in
strijd met artikel 11.2.2 van het bestemmingsplan ïWee|-Noord en Graswinkel 2010'' op
grond waarvan het verboden is hoofdgebouwen buiten het daarvoor bestemde bouwvlak
te situeren.
Wij zijn dan ook voornemens de heer Helmy aan te
het perceel Boshoverweg 36 te Weert te verwijderen.
schrijven het illegale bouwwerk op
JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)
Voornemen tot aanschrijving Iaten uitgaan om de uitbouw te verwijderen
FINANCIELE EN PERSONELE GEVOLGEN
n .v .t .
COMMUNICATIE/PARTICIPATIE
Voor wie is dit-advies van belann?:
4. Overigen (bijv. afzender/aanvrager)
Nalere speciûcatie.. aanvrager
Geadviseerd wordt de volnende communicatie-instrumenten te nebruiken :
4. Bri ef
Geadviseerd w-ordt de volqende naoicinatie-instrumènten t-e.. qebruiken :
4* Niet van toepassing
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è GEVOERD MET
OVERLE
Intern:
>
Exte rn :
>
BIJLAGEN
Onenbaar:
Niet van toepassing
Niet-onenbaar'.
Niet van toepassing
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