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doeleinden'. Op het perceel is een maximale bebouwingshoogte van 7 meter toegestaan.
De bebouwingshoogte van het Regionale Kennis- en expertisecentrum
bedraagt 9 meter
en is daarmee strijdig met het bestemmingsplan.
Vanaf 12 november ligt het ontwerpbestemmingsplan
`Woongebieden 2014' ter inzage. De
maximale bebouwingshoogte van 7 meter is hierin overgenomen. Ook conform dit
ontwerpbestemmingsplan
is de realisering van het plan, gezien de hoogte, niet
toegestaan.

De locatie ligt in een gebied met een middelhoge archeologische vervvachtingswaarde
conform ons archeologiebeleid.
Onderzoek heeft uitgewezen dat de bodem in het
plangebied verstoord is. De locatie wordt derhalve vrijgesteld van een dubbelbestemming
ter bescherming van de archeologische waarden.
De locatie ligt in een welstandsvrij gebied. Ten behoeve van de kwaliteit van de bebouwing
en de buitenruimte is een beeldkwaliteitsplan
gemaakt. De uitvoering van dit
beeldkwaliteitsplan is juridisch verankerd in de regels van het bestemmingsplan.

Kanttekeningen:
De realisering van het Regionaal Kennis- en expertisecentrum
is conform het
bestemmingsplan `Woongebieden rond het centrum' en het ontwerpbestemmingsplan
`Woongebieden 2014'. De bebouwingshoogte wordt in beide bestemmingsplannen
overschreden.
De ontwikkeling kan mogelijk worden gemaakt middels een bestemmingsplanherziening
met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Voor het toepassen
van artikel 3.1 Wro is bijgevoegd bestemmingsplan vereist.

JURIDISCHE

GEVOLGEN (o.a.

Tegen het ontwerpbestemmingsplan

FINANCIÉLE

FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)

kunnen zienswijzen

worden ingediend.

EN PERSONELE GEVOLGEN

De leges voor de procedure van het bestemmingsplan bedragen E 5.548,50 (prijspeil
2014). Eventuele planschadekosten
komen voor rekening van dit project.

Begrotingspostz
Niet van toepassing

Beschikbaar bedrag:
Niet van toepassing

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE
Voor wie is dit advies van belang?:
-if Inwoners van Weert
›t› Omwonenden
~2~Raadsleden
-2° Overigen (bijv. afzender/aanvrager)
~2› Niet van toepassing
Nadere speci¿catie: Niet van toepassing
geadviseerd
wordt de volgende communicatie-instrumenten
te gebruiken:
~t~ TILS-lijst in het kader van de UOV
~t› Websites: www.weert.nl/bestemmingsplannen
en www.ruimtelijkeplannen.nl

~:›Informatieavond
Nadere speci¿catie: Voor omwonenden is maandag 15 december een.
informatiebijeenkomst
geweest. De bekendmaking van de terinzagelegging

van het
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