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Verzoek voor het verbouwen van het pand Biest 76-78 te Weert tot kamerverhuurbedrijf
en Ievensloopbestendige woning.
ADVIES
1. Geen medewerking verlenen aan het verzoek voor het verbouwen van het pand Biest
76-78 tot kamerverhuurbedrijf en Ievensloopbestendige wpning;
2. Aanvrager berichten conform bijgevoegde antwoordbrief.
TOELICHTING
Relatie met vorin voorstel :
In 2007 heeft u besloten in principe medewerking te verlenen aan het verzoek van de heer
Vandedeesten voor het verbouwen van de voormalige zaal tot 2 appaoementen aan de
Biest 76-78. Aan dit bouwplan is echter nooit uitvoering gegeven.
Nadien heef't de heer Vandefeesten diverse opties overwogen om het pand Biest 76-78 te
Weer't te verbouwen.
Alnemeen:
Onlangs heeft de heer Vande|eesten een verzoek ingediend om het pand op de verdieping
in te richten tot kamewerhuurbedrijf en de voormalige zaal op de begane grond te
verbouwen tot een levensloopbestendige woning.
In de huidige situatie bevindt zich op de begane grond een makelaarskantoor,
pedicurepraktijk, een galerie en een opslagruimte. Op de lste en zde verdieping is de
woning met huisnummer 78 gevestigd.
In de gewenste situatie
woning en de woning op
wordt de voormalige zaal verbouwd tot een levensloopbestendige
d lste zde dieping moet plaatsmaken voor
e en ver
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kamerverhuurbedrijf met een zevental kamers. Het kantoor, pedicurepraktijk en galerie op
de begane grond blijven gehandhaafd.
Op het perceel rust krachtens het vigerende bestemmingsplan â*Woongebieden rond het
centrum'' de bestemming woondoeleinden' met de aanduidingen kantoor' en
ïdienstverlening' op de begane grond toegestaan.
Het verzoek is in strijd met het bestemmingsplan omdat per bouwperceel niet meer
woningen zijn toegestaan dan er bestaan op het tijdstip van het ontwerp ter inzage Ieggen
van dit plan.
Daarnaast is een kamerverhuurbedrijf uitsluitend toegestaan ter plaatse van de
aanduiding 'kamerverhuurbedrijf toegestaan'.
Ambtelijk gezien vinden wij een dergelijk intensief gebruik van het pand Biest 76-78 niet
gewenst. Met name op verkeerstechnisch gebied kleven er nogal wat bezwaren aan het
initiatief. De geldende parkeernorm per wooneenheid (kamer) bedraagt 0,7. Op eigen
terrein moeten dus 5 parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Dit is echter niet mogelijk.
Tevens kan de noodzaak voor het realiseren van een extra woning niet aangetoond
worden. Alleen als realisatie van woningen een meerwaarde heeft om een gewenste
ruimtelijke ontwikkeling op gang te brengen achten wij het verantwoord daarop in
positieve zin te beslissen. Wij zijn van mening dat daarvan in de concrete situatie geen
sprake is.
Uit de vastgestelde Regionale Woonvisie blijkt dat er in Weert voldoende planvoorraad
beschikbaar is. Het is niet nodig om nog nieuwe plannen met woningbouw toe te voegen.
Vanwege de eindige groei van het aantal huishoudens en de beschikbaarheid van
voldoende alternatieve bouwlocaties is het in principe niet meer nodig om nog extra
nieuwe initiatieven toe te Iaten.
Gezien het vorenstaande adviseren wij het verzoek van de heer Vande|eesten voor het
verbouwen van het pand Biest 76-78 te Weert tot kamewerhuurbedrijf en een
Ievensloôpbestendige woning af te wijzen.
JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)
n .v .t .
FINANCIëLE EN PERSONELE GEVOLGEN
n . v .t .
COMMUNICATIE/PARTICIPATIE
Voor wie is dit advies van belano'?:
4. Overigen (bijv. afzender/aanvrager)
Nadqre speciûcatie.' aa nvrager
Geadviseerd wordt de volnende communicatie-instrumenten te nebruiken :
4* Brief
Geadviseerd wordt de volnende naoicinatie-instrumenten te nebruiken :
4* Niet van toepassing
OVERLEG GEVOERD MET
Intern:
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M. Arts
R. van Ekeren
Exte rn :
>
BIJLAGEN
Onenbaar:
Niet van toepassing
Niet-onenbaar.'
Niet van toepassing
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