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01 Stedenbouwkundige toets

ks 9/2/10
Het bouwplan is gelegen in bestemmingsplan "Oroeneveld Globaal" en heeft
bestemming "Horeca",
Het bouwplan betreft het veranderen van vooi^evel. Volgens de aanvraag is
het nu woondoeleinden en blijft dit woondoeleinden. Echter op tekening staat
café op de b.g. aangegeven en blijft dit café.
In 1995 is er een bouwverguiming verleend voor het vergroten van het café.
Een café is toegestaan conform het vigerende bestemmingsplan.
Dit bouwplan voldoet aan de voorschriften van het vigerende
bestemmingsplan.
Het bouwplan is ook gelegen in verbeelding 5 van ontwerpbestemmingsplan
"Venlo Oost" en heeft de bestemming "Wonen". Dit bouwplan is nog niet
vastgesteld echter ter inzage gelegd vanaf 10/12/09. De huisnummering klopt
naar mijn mening niet.
Op de plankaart staat 5 aangegeven echter dit dient 7/7a te zijn.
art 19 Wonen
Onder wonen wordt geen horeca verstaan. Er is café aangegeven op tekening
als bestaand en nieuw. Er staat in het besterruningsplan geen binnenplanse
ontheffing voor horeca.
Het bouwplan voldoet niet aan het ontwerpbestemmingsplan Venlo Oost
vanwege strijdig gebruik b.g..
Het café is wegbestemd.
Als de aanvrager het nieuwe gebruik in woondoeleinden laat veranderen dan
voldoet bouwaanvraag aan vigerend bestemmingsplan.
ks 220/10
Op 12/2/10 is aangepaste tekening ontvangen.
De nieuwe gebruiksfunctie is in wonen veranderd zodat het bouwplan
voldoet aan het bestemmingsplan.
ks 25/6/10
De bouwaanvraag is ingediend op 23/4/10. De gebruiksfunctie horeca is
akkoord volgens het vigerende bestemmingsplan maar niet volgens het
ontwerpbestemmingsplan. Het bouwplan dient hierop aangehouden te
worden. De aanvrager dient dan wel middels een besluit dit te worden
medegedeeld. Er is echter geen aanhoudingsgrond meer aangezien het
ontwerpbestemmingsplan niet binnen de termijn van 12 weken na 20/1/10
(=15 april 2010) is vastgesteld. Bestemmingsplan Venlo Oost zal in werking
treden op 12 augustus 2010, Er dient dus alleen aan het vigerende
bestemmingsplan "Groeneveld Globaal" getoetst moeten worden. De
aanvrager heeft de tekening aangepast in de gebruiksfunctie wonen op de
b.g. aangezien dan voldaan wordt aan het ontwerpbestemmingsplan. De
aanhoudingsgrond kan dan doorbroken worden en de bouwaanvraag worden
verleend. Dit is nu echter niet meer van toepassing.
Er hoeft dus niet aan het ontwerpbestemmingsplan getoetst te worden en de
bouwvergunning kan verleend worden voor het wijziging van gevel.
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01a Ruimtelijke onderbouwing

memoveld

02 Advies Milieu

memoveld

03 Bouwverordening

memoveld

04 Bouwbesluit/Bouwverordening

memoveld

05 Overige adviezen

25-06-2010: PdS
Bouwkosten.
Niet akkoord.
Opgegeven 5000,- excl.BTW
Berekend 7350,- euro excl.BTW

memoveld

06 Pré-advies CRK / APV-beleid

Het bouwplan is gelegen in Bijzonder welstandsregiem.
Het bouwplan betreft het veranderen van voorgevel.
Gaarne advies CRK
Voorgelegd aan CRK voor VB.
Uitslag was:
accoord in hoofdlijnen.
Wederom voorleggen aan het CRK>
PdS

mem o veld

07 SBBOR

memoveld

08 Buitentoezicht

memoveld

09 Bouwconstructies

memoveld

10 Afspraken

memoveld

lOaontv. documenten admin.

12-02-2010 ontvangen tekening in 4-voud, naar KS. ML

memoveld

toegangscode internet

HW31115670
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