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ONDERWERPEN

Afspraak behandeling 19 juni 2013:

• Nog terugkomen op 3 onderwerpen:
1. Woningbouw
2. Uitvoeringsprogramma 
3. Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Weert

• Vervolgproces



1. WONINGBOUW - kwalitatief

• Realiseren landelijke woonmilieus aan de randen.
• Stedelijke woonomgevingen in het centrum en bij het 

kanaal.
• Bestaande laagbouwmilieus: groen en rustig wonen. 

Wijkvernieuwing is nodig op enkele plekken.
• Behoud karakteristiek kernen en inzetten op 

vernieuwing en aanpassing naar levensloopbestendige 
woningen en beperkte uitbreiding.

• Diverse plekken kleinschalige woonprojecten met deels 
levensloopbestendige woningen.

• Behoefte korte termijn (2014-2018): 70% ggw, 30% 
app (totaal circa 500 woningen)



1. WONINGBOUW - kwantitatief

• Najaarsnota 2012: diverse plannen def. geschrapt.
• Huidige planvoorraad ca. 2.000 woningen
• Terugbrengen naar 1.200 woningen 
• In twee fases:

• 2014-2017: 500 woningen realiseren, 400 woningen 
afvoeren

• 2018 e.v.: 1.100 woningen terugbrengen naar 700 
woningen

• Hiervoor is zeefmodel (prioritering) ontwikkeld en 
toegepast.

• Woningbouwprogrammering en -planning worden 
jaarlijks geactualiseerd. 





Conclusie t.a.v. projecten

• Hornehoof
• Kloosterstraat
• Sutjensstraat-Noord
• Vrouwenhof
• Willibrordushof
• Swartbroek
• Incidentele woningen

• 65% grex gemeente
• 35% grex derden

• La Cour Bleue
• W. De Zwijgerstraat
• Sutjensstraat-Zuid
• Laarveld fase 1 en 2 

(deels)
• Mussenberg

Kernvoorraad korte termijn



Conclusie t.a.v. projecten

Plannen die vervallen (op termijn)
• Enkele gemeentelijke percelen met bouwtitel worden 

(deels) uit bp gehaald (besluiten al genomen).
• Schriftelijke toezeggingen zonder tijdlimiet  (tot 1-1-

2015 mogelijkheid bouwen)
• Afwijkingen in bestemmingsplannen vervallen bij 

actualisatie indien geen gebruik van gemaakt is.
• Wijzigingsbevoegdheden weghalen bij actualisatie
• 47% grex gemeente
• 53% grex derden



Overige plannen

Overige plannen
• T.z.t. opnieuw zeven voor periode 2018 e.v.
• Van 1.100 naar 700 woningen
• Bijstelling afhankelijk van prognoses/economische 

omstandigheden
• 80% grex gemeente
• 20% grex derden
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2. UITVOERINGSPROGRAMMA

• Twee perioden: 2013-2014 en 2015-2025

• Rol inzichtelijk maken: Gemeentelijke 
projecten/acties en Externen

• Projecten en onderzoeken.

• Uitvoeringsprogramma: geen luchtkasteel bouwen 
- Onderscheid harde projecten en wensprojecten
• Hard - dekking geregeld in voorjaarsnota en 

begroting
• Wensprojecten – via reguliere P&C cyclus –

flexibel

• Wonen een eigen afwegingstabel.
• Monitoring – uitvoeringsprogramma dynamisch 





3. UITVOERINGSPROGRAMMA - DEKKING

• Gemeentelijke grondexploitaties: groeiverwachtingen fors 
naar beneden bijgesteld, rem op verdiencapaciteit.

• Kostenverhaal
• Gebiedseigen voorzieningen - toerekenbaar
• Bovenwijkse voorzieningen – projecten geduid, echter 

verwachting weinig kosten te verhalen.
• Bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen (bij 

overeenkomst): tweetal fondsen: kwaliteitsfonds 
buitengebied en fonds groen in de stad en in de 
kernen.

• Algemene middelen: regulier budget en prioriteitenlijst.

• Overige opbrengsten



3. Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Weert

• Buitengebied: economische dynamiek versus 
bescherming en verbetering van omgevingskwaliteiten.

• Verlies aan omgevingskwaliteiten compenseren door 
kwaliteitsbijdrage. 

• 14 modules
• Kwaliteitskaart schetst zones en strategie: te 

behouden, te versterken, LOG
• Structuurvisie is de basis – ruimtelijke wenselijkheid in 

relatie tot zones 



KWALITEITSKAART



Uitbreiding agrarische bouwkavels

• In de ‘te versterken’ gebieden max. 3 ha
• In LOG max. 5 ha
• In de ‘te behouden’ gebieden en dorpsgezichten geen 

uitbreiding boven 1,5 ha.
• Voorwaarden o.a.

• Volledige inpassing agrarische bouwkavel
• Compensatie 10% of 20% van oppervlakte
• Dan wel sloop elders 
• Compensatie is meetbaar gemaakt 

• Geen nieuwvestiging (behoudens LOG)
• Volgens planherziening: bouwkavels op maat



Gemeentelijk kwaliteitsmenu Weert



Kwaliteitsverbeterende maatregelen

• Kwaliteitsverbeteringen:
1. Compensatie eigen terrein
2. Compensatie elders (op terrein derde)
3. Gemeentelijk kwaliteitsfonds

• Volgende gemeentelijke projecten:
• Sloop van overtollige bebouwing
• Uitvoeren bomenbeleidsplan
• Omzetting en inrichting beekdallandschap
• Meanderen waterlopen
• Ecologische verbinding
• Herstel cultuurhistorische elementen
• Verbetering molenbiotopen
• Versterking kleinschalige landschapselementen
• Zintuigenpad



LKM projecten
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VERVOLGPROCES

• Inspraak 12 september 2013 tm 23 oktober 2013

• Informatieavond 8 oktober 2013

• B&W uiterlijk 5 of 12 november 2013

• Commissievergadering 28 november 2013

• Raadsbehandeling 11 december 2013


