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Raadsinformatiebrief

Onderwerp
Beantwoording vragen fractie PvdA ex artikel 37 RvO over invulling van het voormalig klooster 
te Aarle-Rixtel met12 kleine huureenheden.

Datum
1 december 2016

Toelichting

Bij brief van 1 november 2016 verzoekt de fractie van Partij van de Arbeid het college
om een aantal vragen (ex artikel 37 Reglement van Orde) te beantwoorden over de invulling van
het voormalig klooster aan de Bosscheweg te Aarle-Rixtel met 12 goedkope huurappartementen. 

Wat is de reden om maar zes huur appartementen toe te staan?

Een herbestemming van het klooster aan de Bosscheweg in Aarle-Rixtel door hier kleine 
wooneenheden te realiseren, is op zich een prachtig initiatief. Het gebouw blijft hierdoor in al 
zijn glorie behouden. Maar ook bij een herontwikkeling van een dergelijk gebouw geldt dat 
rekening gehouden dient te worden met de beleidskaders en regelgeving. 

Voor elk inbreidingsproject of bestemmingsplan betekent dit onder andere dat voldaan moet 
worden aan de parkeernorm. Op basis van de CROW-normering ligt de parkeernorm voor 
goedkope huurappartementen tussen 1,2 en 2,0. Gezien de parkeerdruk in dit deel van Aarle-
Rixtel is een norm van 1,6 niet alleen goed verdedigbaar maar ook noodzakelijk.

Uitgaande van 12 appartementen betekent dit bij een parkeernorm van 1,6 dat er 20 
parkeerplaatsen nodig zijn. Op eigen terrein kunnen slechts 11 parkeerplaatsen gerealiseerd 
worden. Er wordt niet voldaan aan de parkeernorm. Indien toch medewerking wordt verleend 
aan het plan leidt dit tot precedentwerking. Overleg met de verzoeker heeft niet geleid tot een 
adequate oplossing.

Hoeveel moeten er gerealiseerd worden om wel rond de huurprijs van € 500,00 per maand 
uit te komen?

Er is geen inzicht in de waarde waarvoor het klooster in de boeken staat en de 
verbouwingskosten van een dergelijke herontwikkeling ten aanzien van aantal 
verhuureenheden.  Er kan dan ook geen uitspraak gedaan worden over waar het break-
evenpoint ligt.  Let wel het gaat hier om een aanvangshuur van ca. € 500,- per maand.
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En uitgaande van een reële exploitatie, is dit plan snel te realiseren?

Voor de omzetting naar een appartementencomplex is een reguliere bestemmingsplanprocedure 
noodzakelijk. De doorlooptijd bedraagt circa zes maanden. Daarna kan pas gestart worden met 
de verbouwing van het pand.

Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek,

de secretaris, de burgemeester,

M.J.M. Meertens F.L.J. van der Meijden


