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Nieuwsbrief februari 2021 

Kwartaalrapportage Wonen
Dit is alweer de vierde en laatste editie van de kwartaalrapportage Wonen van 2020. Hierin
wordt de laatste stand van zaken en belangrijke informatie over ‘wonen’ besproken. We blikken
terug op het afgelopen jaar en geven een doorkijk naar wat we het komende jaar gaan doen.
Ondanks de omstandigheden van het afgelopen jaar zien we ook nu weer een positieve
stijgende lijn in het aantal plannen.

In deze editie gaan we in op het gesprek van de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit met
initiatiefnemers over de kwaliteit van hun bouwplan. Wat doet de adviescommissie precies en
wat is er het afgelopen jaar voorbijgekomen?

Aanvullend op de kwartaalrapportages praten we uw raad twee keer per jaar bij. De volgende
bijpraatsessie staat gepland op 13 april 2021.

Prognose huishoudensontwikkeling

We verwachten de komende jaren nog een groei in het aantal huishoudens. Het kantelpunt
wordt in 2033/2034 verwacht.

Wonen in Peel en Ma...  

1 van 8 4-2-2021 18:34



Behoefte 2019-2030 versus plannen en realisatie

We schetsen bovenstaand het beeld tussen wat de behoefte is de komende 10 jaar en wat er
buiten gebeurt. Deze grafiek laat zien dat we op de goede weg zijn. We komen in de buurt van
de prognoses. We blijven open staan voor nieuwe plannen. Het dwingt ons om de ruimte die er
is, in te zetten voor de echte goede plannen.

Conclusies per kern
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Thema: Terugblik 2020 en doorkijk naar 2021

In deze kwartaalrapportage blikken we terug op het afgelopen jaar. Ondanks COVID-19 en de
impact daarvan op ons dagelijks leven, is er op het gebied van wonen veel gebeurd. In de
infographics is dat terug te zien. Wat opvalt is dat er veel ontwikkelingen zijn op het gebied van
wonen. Zo zien we dat de ruimte voor nieuwe plannen (basis+ uit het marktonderzoek van
2019) al volop wordt ingevuld.

Verder praten we u in deze rapportage graag bij over de volgende zaken:

Update marktonderzoek wonen Peel en Maas

In 2019 hebben we voor de hele gemeente een marktonderzoek ‘wonen’ laten uitvoeren door
Bureau Stedelijke Planning. In het onderzoek wordt per kern gekeken naar de woningbehoefte
(zowel kwalitatief als kwantitatief) en zijn handvatten gegeven om het woonbeleid toe te passen.
Dit onderzoek is in het derde kwartaal van 2019 aan uw raad toegelicht en wordt gebruikt om
richting te geven bij onder meer de concrete verzoeken om woningbouw. Ook geeft het richting
aan de samenwerking met de corporaties over het toevoegen van sociale huurwoningen. Nu
zijn we een jaar verder en hebben we te maken met COVID-19. Alle redenen om ‘de
thermometer’ in de woningmarkt van Peel en Maas te steken. Dat doen we door het onderzoek
uit 2019 te updaten. Aan de hand daarvan bekijken we ‘of we met de goede dingen bezig zijn’
en zo nodig doen we vervolgonderzoek en sturen we bij. Uiteraard worden de resultaten met uw
raad gedeeld.

We blijven met de dorpen in overleg

In 2018 zijn we gestart met een tour langs alle dorpen om te spreken over het thema wonen.
Vervolgens is ieder dorp hiermee op zijn eigen manier en tempo aan de slag gegaan. Er
verandert veel in de wereld om ons heen, waardoor het thema wonen in een andere context
komt. We vinden het daarom belangrijk om met de dorpen in gesprek te blijven en samen het
gesprek te voeren wat die veranderingen voor ieder dorp betekent op het gebied van wonen.
Vragen zoals “Is er voor ons dorp nog ruimte om te bouwen? En zo ja, waar dan? Aan wat voor
soort woning is dan behoefte? En hoe kunnen we zo lang mogelijk thuis wonen?” willen we
graag samen beantwoorden en duidelijk maken aan de hand van de kaders die daarvoor zijn
vastgesteld. We maken in dit gesprek onder andere gebruik van de eerste inventarisatie van de
herstructureringslocaties. Op die manier geven we verder vorm aan het thema wonen, specifiek
gericht op ieder dorp. In verschillende dorpen wordt dit gesprek al gevoerd, in andere dorpen
wordt het op korte termijn gepland.
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Woonondersteuner

In juli 2020 nam de raad de motie aan om een woonondersteuner aan te stellen. Daar is gehoor
aan gegeven: de vacature voor ‘adviseur wonen’ is uitgezet, om een impuls te geven aan ‘de
juiste woning, van de juiste kwaliteit op de juiste plek’. Hopelijk kunt u snel met deze nieuwe
collega kennis maken.

Ook in 2021 wordt er veel gewerkt aan het thema wonen en het goede leven in Peel en Maas.

Herstructureringslocaties in beeld en het waarderen daarvan

In de kwartaalrapportage die u in juli 2020 heeft ontvangen, hebben we stilgestaan bij het
uitvoeringsplan wonen en de bijbehorende agenda. Ook hebben we kort ingezoomd op één van
de acties die daarin opgenomen zijn, namelijk het project ‘herstructureringslocaties in beeld’ en
het waarderen daarvan. Dit project heeft als doel om per kern inzichtelijk te maken welke
herstructureringslocaties- en kansen er zijn of gaan komen. Inmiddels hebben we deze locaties
in grote lijnen in beeld. Deze gaan we met de dorpen en andere partners bespreken. Daarna
bekijken we de herbestemmingsmogelijkheden. Wonen kan een nieuwe functie zijn voor zo’n
locatie, maar nadrukkelijk kijken we ook naar andere mogelijkheden, afhankelijk van de plek en
andere opgaven. Dit geeft ons een beeld hoeveel ruimte er nog is voor het toevoegen van
woningen op andere plekken. Het is voor ons ook een hulpmiddel om het goede gesprek te
voeren met de dorpen over het thema wonen.

Nieuw samenwerking met de woningcorporaties
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Voor de komende jaren zijn er weer nieuwe prestatieafspraken gemaakt met Antares, Wonen
Limburg en de huurdersbelangenverenigingen. De lokale woonvisie die u in april 2019
vaststelde was daarvoor leidend. We hebben meerjaarlijkse afspraken (2021-2023) over de
opgaven op het gebied van wonen. Concreet en voor de korte termijn hebben we afgesproken
nog nauwer met de corporaties samen te werken om een versnelling aan te brengen voor het
toevoegen van minimaal 100 sociale huurwoningen, bekeken in de brede maatschappelijke
context en onderdeel van de brede maatschappelijke opgaven. We werken daarvoor samen in
een versnellingsteam. Regelmatig monitoren we de voortgang. Dat we hier voorrang aan geven
betekent niet dat we aan andere punten niet werken. De acties uit de lokale woonvisie waar de
corporaties bij betrokken zijn en die al in gang zijn gezet, worden voortgezet.

Thema: Adviescommissie ruimtelijke kwalteit in gesprek met
initiatiefnemers

De ‘adviescommissie ruimtelijke kwaliteit’ gaat met initiatiefnemers in gesprek over de kwaliteit
van hun bouwplan. In sommige gevallen volgt er ook een beoordeling. Wat doet de
adviescommissie precies en wat is er het afgelopen jaar zoal voorbijgekomen?

Deskundigheid adviescommissie
De adviescommissie ruimtelijke kwaliteit bestaat uit de dorpsbouwmeester Jules Beckers
(onafhankelijke deskundige en architect) en twee ambtelijk adviseurs ruimtelijke kwaliteit. Jules
Beckers is in 2018 aangewezen als dorpsbouwmeester. Hij heeft ervaring op het gebied van
architectuur, stedenbouw, duurzaam bouwen en cultuurhistorie. Jules heeft een ontwerpbureau
(Teeken Beckers Architecten in gemeente Beekdaelen) dat projecten op architectonisch en
stedenbouwkundig gebied maakt samen met burgers, opdrachtgevers en bouwpartners. De
twee ambtelijke adviseurs zorgen voor de verbinding met de gemeente.

De werkwijze
De commissie komt tweewekelijks bij elkaar om de ingekomen plannen te beoordelen. Dit
gebeurt soms schriftelijk maar vaak via een goed gesprek. De commissie zet in op een goede
informatie voorziening, een inspirerend gesprek over kwaliteit. De toetsende rol wordt alleen als
stok achter de deur ingezet op plekken waar het er echt toe doet. Deskundigheid en flexibiliteit
zijn belangrijke elementen in de adviezen. Er wordt gekeken naar de toekomst en de trends en
ontwikkelingen in de samenleving.

De besprekingen hebben een open en toegankelijk karakter. Initiatiefnemers krijgen de ruimte
het verhaal te vertellen. Wat wil een initiatiefnemer en hoe wil diegene dat bereiken? De
architect die de initiatiefnemer ondersteunt, geeft aan hoe de wensen van de initiatiefnemer
vertaald zijn naar een duidelijk plan. De commissie geeft adviezen en kansen voor verbetering
mee aan initiatiefnemers. Soms gaan adviezen over hoe een plan er uit ziet (esthetisch) maar
vaak ook over praktische zaken.

Een van de punten die vaak terugkomt is de wijze van verduurzaming. Zonnepanelen worden
nu in alle plannen toegepast. Een belangrijk advies is om bij platte daken de dakrand zo te
verhogen dat de panelen niet direct zichtbaar zijn. Zo wordt de aanblik van de woning niet
verstoord. Bij pannendaken wordt kenbaar gemaakt dat er ook systemen zijn die mooi bij elkaar
gebracht kunnen worden in het dak. Een goed plan verdient een compliment. Ziet de commissie
een initiatiefnemer die tot het uiterste gaat om het voor zijn omgeving zo mooi mogelijk te
maken, dan geeft zij naast advies ook zeker een compliment.
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De commissie is zich er van bewust dat bij elk plan de inwoner of ondernemer wil investeren in
zijn gemeente Peel en Maas. Soms zijn plannen nog niet vergenoeg uitgewerkt om de kwaliteit
te beoordelen. Een ontwikkeling kost altijd geld. De initiatiefnemer wordt dan meegegeven dat
een goed doordacht plan zich in de toekomst altijd uitbetaalt. De werkwijze van de commissie is
geregeld in de gemeentelijke bouwverordening. Het beoordelingskader ligt vast in de Nota
Ruimtelijke Kwaliteit en in de verschillende beeldkwaliteitsplannen.

Een omgevingsvergunning bij de adviescommissie
In Peel en Maas geven we inwoners en ondernemers de ruimte om hun individuele initiatieven
te ontwikkelen en gaan we uit van de beste intenties. Hun streven is om in de eigen omgeving
iets passends en bijzonders neer te zetten. Op plekken waar de gemeente het belangrijk vindt
dat de kwaliteit voor iedereen behouden en verbeterd wordt, zijn er uitzonderingen die van
iedereen extra aandacht vragen.

Er zijn 3 uitzonderingen:

De beeldbepalende dorpsgezichten (elk dorp heeft een zone, historische dorpslint en/of
centrumgebied).
Grotere nieuwbouwontwikkelingen met een beeldkwaliteitsplan (op dit moment zijn er een
25-tal beeldkwaliteitsplannen in de gemeente).
Rijks-en gemeentelijke monumenten.

Deze plannen moeten altijd voorgelegd worden aan de ‘adviescommissie ruimtelijke kwaliteit’.
De commissie beoordeelt deze plannen. Dit is onderdeel van de omgevingsvergunning. Voor
alle andere bouwplannen geldt dit niet. Wel kan elke initiatiefnemer vrijblijvend advies vragen
over zijn of haar bouwplan (hier wordt steeds meer gebruik van gemaakt). Het vrijblijvende
advies willen we meer promoten voor initiatiefnemers.
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Terugblik 2020

In 2020 heeft de adviescommissie 218 adviezen gegeven (dit ging over 134 adressen). Het
overgrote deel (79) van de plannen voldeed direct aan redelijke eisen van Welstand. Bij 32
adviezen was, in samenspraak met de initiatiefnemer, het plan bij een kleine aanpassing of
toevoeging akkoord. Een aantal zaken (15) is na aanpassingen nog een keer besproken met de
commissie en akkoord bevonden. Acht plannen waren niet akkoord in 2020. Deze plannen
zitten nog in planvormingsfase en worden in 2021 nog een keer besproken.

Dit jaar waren er veel aanvragen uit de beeldkwaliteitsgebieden Keup Helden (Weidebos), In
den Bosch Maasbree, Startebos Meijel en Meijel Oost. Meerdere keren ging het advies over
een (rijks)monument.

Wij versturen 4 x per jaar een digitale nieuwsbrief.

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan?

Neem dan telefonisch contact met ons op via 077 306 6666 of stuur een e-mail.

Deze e-mail is verstuurd aan dorpsoverleg@baarlo.nl.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
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U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u webmaster@peelenmaas.nl toe aan uw adresboek.
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