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RIB voortgang woningbouw plan'Tuinbouwloods'

Geachte leden van de gemeenteraad,
ln onze RIB van 2 december 2016 hebben wij u geïnformeerd over de voortgang in de
woningbouw. Destijds zijn wij ook ingegaan op de locatie 'Tuinbouwloods'. Het
voornemen was om 6 starterswoningen (uitgevoerd als twee onder een kap woningen)
en 4 vrijesectorkavels tussen de Kerstenbergweg en de Vossenberg te realiseren.

lnmiddels heeft initiatiefnemer ons verzocht om de plannen te mogen aanpassen. Het
nieuwe plan is om 9 woningen ter plaatse te realiseren in plaats van de eerder
genoemde 10 woningen. Verder wil hij de doelgroep verbreden door 6
levensloopbestendige en/of starterswoningen te mogen realiseren in plaats van enkel
starterswoningen. ln de eerste behoefte aan starterswoningen is voorzien op de
locatie Jufrouw Henssenlaan. Door op de locatie 'Tuinbouwloods' de doelgroep te
verbreden, is deze locatie bereikbaar voor zowel starters als ouderen.

Wij bieden initiatiefnemer ruimte het aangepast plan verder uit te werken. Het
aangepast plan is getoetst aan ons volkshuisvestingsbeleid. Het betreft de Regionale
Structuurvisie Wonen Noord-Limburg, de Woonvisie gemeente Beesel 2016-2022 en
het afwegingskader voor won ingbouwlocaties en won ingbouwinitiatieven. Dit
añruegingskader treft u bijgaand aan (bijlage I ). Wanneer een plan op basis van het
afiruegingskader meer dan 8 punten scoort, waarvan minimaal 4 punten op het aspect
ruimtelijk, dan is een plan wenselijk. Het gewijzigd plan is getoetst en scoort meer dan
8 punten, waaryan minimaal 4 punten bij 'ruimtelijk' (zie bijlage 2). Dit betekent dat het
gewijzigd plan wenselijk is en past in het volkshuisvestingsbeleid.
Wij verwachten dat het, gelet op ontwikkeltijd en proceduretijd voor het
bestemmingsplan, ongeveer een jaar gaat duren voordat op deze locatie de
woningbouw zal starten.
Hoogachtend,
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