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ONDERWERP
De Kroon verzoeken een onteigeningsbesluit te nemen voor een perceel grond aan de
Kaaskampweg ten behoeve van de realisering van een sportcomplex.
AANLEIDING EN DOELSTELLING
In het in 2006 vastgestelde bestemmingsplan Vrouwenhof is voorzien in de bestemming ‘sport- en
recreatiedoeleinden’ aan weerszijden van de Kaaskampweg. Op het gedeelte ten noorden van die
weg zijn inmiddels accommodaties ten behoeve van schutterij Sint Job en tennisvereniging
TC Weert-Oost gerealiseerd. Verder zijn er parkeerplaatsen aangelegd en zijn de resterende
gronden ten noorden van de Kaaskampweg ingericht voor sportieve recreatie.
Aan de zuidzijde van de Kaaskampweg worden voorbereidingen getroffen voor de aanleg van een
voetbalaccommodatie. Deze is nodig in verband met de gewenste verplaatsing van voetbalvereniging DESM van de huidige terreinen aan de Koekoeksweg naar Vrouwenhof.
De accommodatie zal in hoofdlijnen bestaan uit drie voetbalvelden, een gebouw met kleedlokalen,
kantine en overige ruimtes, parkeerterrein en fietsenstalling. De gronden met de bestemming
‘sport- en recreatiedoeleinden’ aldaar zijn inmiddels eigendom van de gemeente.
PROBLEEMSTELLING
Gebleken is dat de vorm van de beschikbare percelen en de noodzakelijke afstand tot de
woonbebouwing Achterstestraat in de weg staan aan een goede terreinindeling.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
Door circa 4.000 m2 van een aangrenzend perceel te betrekken bij het aan te leggen sportcomplex
is een goede terreinindeling wel mogelijk. Dit aangrenzende perceelsgedeelte is gesitueerd buiten
het bestemmingsplan Vrouwenhof en heeft een agrarische bestemming. Voor het benodigde
perceelsgedeelte is het bestemmingsplan ‘Kaaskampweg ongenummerd’ in procedure gebracht.
De eigenaren hebben aangegeven niet afwijzend te staan ten opzichte van verkoop van het
(gehele) perceel, maar tot nu toe is er geen overeenstemming over de prijs.
Door de keuze voor deze terreinindeling kan de aankoop van een ander perceelsgedeelte (uit een
achtertuin) achterwege blijven. Bovendien kunnen de voetbalvelden dan aangelegd worden op de
gewenste afstand van 50 meter vanaf woningen aan de Achterstestraat. Ter voorkoming van lichten geluidhinder verdient dat de voorkeur.
Op de bij de gemeente in eigendom zijnde gronden wordt inmiddels de aanleg voorbereid van twee
velden, kleedlokalen en kantine e.d. met parkeerterrein en fietsenstalling.
Voor de aanleg van het derde speelveld is het perceelsgedeelte van circa 4.000 m2 benodigd.
Om binnen een redelijke termijn te kunnen beschikken over dat perceelsgedeelte stellen wij u voor
de Kroon te verzoeken een onteigeningsbesluit te nemen. Via die weg kan het dan nog circa
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anderhalf jaar duren voordat de grond in eigendom is. Uiteraard geven wij nog steeds de voorkeur
aan minnelijke verwerving.
COMMUNICATIE
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Kaaskampweg ongenummerd’ heeft gedurende zes weken ter visie
gelegen. Hierin is de voorgenomen ontwikkeling beschreven.
EVALUATIE
Niet van toepassing.
ADVIES RAADSCOMMISSIE

VOORSTEL COLLEGE
Besluiten om de Kroon te verzoeken een onteigeningsbesluit te nemen voor het perceel met de
bestemming 'sport' in het bestemmingsplan 'Kaaskampweg ongenummerd'.
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
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 december 2012;

besluit:
De Kroon te verzoeken een onteigeningsbesluit te nemen voor een gedeelte van het perceel Weert
T 1154 met de bestemming 'sport' in het bestemmingsplan 'Kaaskampweg ongenummerd'.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 januari 2013.
de griffier,

de voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

