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Gezien de huidige ontwikkelingen omtrent de nog beschikbare kantoorlocaties Porta 1, 3 en 4 aan de 
Schepenlaan te Weert hebben wij (  onlangs ambtelijk 
overleg gevoerd met  

Hier is onder andere besproken dat een aantal in het verleden gemaakte afspraken tussen de 
gemeente Weert en Meulen Projectontwikkeling BV achterhaald zijn en niet meer passen gezien de 
huidige situatie. 

Door middel van deze brief willen wij de gemeente Weert formeel vragen de navolgende opgesomde 
artikelen zoals verwoord in de Realisatieovereenkomst d.d. 22-12-2000 inzake Porta 1 en 2 én 
Realisatieovereenkomst d.d. 14-12-2000 en overeenkomst d.d. 23-8-2002 inzake Porta 3 en 4 te laten 
vallen dan wel aan te passen: 

V Art. 9. Kantoorlocaties: 
o Lid 2: achterhaald daar het bebouwingsreglement d.d. 25-08-2000 niet meer past 

binnen de huidige (markt)omstandigheden; 
o Lid 3: achterhaald daar per 1 januari 2017 Weert welstandsvrij is met uitzondering van 

beschermde stads- en dorpsgezichten, monumenten en het beeldkwaliteitsplan 
Vrouwenhof en Laarveld. 

> Art. 11. Start en voltooiing van de bouw: 
o Lid 1 t/m 4: achterhaald daar genoemde termijn ruimschoots is verstreken. Door 

marktomstandigheden is de realisatie van Porta 1, 3 en 4 tot op heden nimmer tot 
stand gekomen. 

> Art. 12. Groenvoorziening: 
o Lid 1 t/m 3: Volgens vigerend bestemmingsplan is er geen verplichting groen aan te 

brengen en betreft het 100% uitgeefbaar gebied. Derhalve is een verplichting vanuit 
de gemeente achterhaald. 

> Art. 14. Boetebepaling: 
o Lid 1 t/m 3: is achterhaald daar bouwen voor leegstand voor alle partijen niet 

wenselijk word geacht en is van groenvoorziening geen sprake. 
> Art. 15. Gegadigden strook Eindhovenseweg: 

o Lid 1 t/m 2: is niet meer aan de orde en derhalve achterhaald. 
> Art. 16. Verkoop aan derden: 

o Lid 2: verbod verkoop binnen 3 jaar past niet meer binnen de huidige 
(markt)omstandigheden. 

> Art. 18. Kettingbeding: 
o Lid 1 t/m 5: met het vervallen van Art. 16 lid 2 dient ook dit kettingbeding te komen 

vervallen. 

Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet zodat wij verder kunnen teneinde tot een voor allen 
gewenste invulling te komen. 
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