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Onderwerp

Van Hornekazerne, voormalig BC-terrein en Nelissenhofweg.

Voorstel

1. Akkoord te gaan met bijgevoegde concept-koopovereenkomsten
- Aankoop Rijksvastgoedbedrijf - gemeente
- Verkoop gemeente - HQ;

2. Aan de raad voorstellen wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten
aanzien van de aankoop/verkoop Van Hornekazerne;

3. a. Aan de raad voorstellen een krediet beschikbaar te stellen van
€ 1.734.000,-- en dit te dekken uit de netto-opbrengsten verkoop
kazerneterrein ;

b. Aan de raad voorstellen akkoord te gaan met het instellen van een
bestem m i ngsplan reserve voor de toekomsti ge ontwi kkel i ngen Weert-West.

Inleiding

1. De ontwikkelingen in Weert-West krijgen vorm door de vele initiatieven die zich in
de afgelopen maanden hebben ontwikkeld.
Ook de plannen voor de ontwikkeling van een duurzame, sociaal-maatschappelijke
toekomst voor het voormalige Kazerneterrein, onderdeel van Weert-West, worden
steeds duidelijker. Initiatiefnemer Horne Quartier (HQ) is bezig met de uitwerking
van het plan. HQ wil het totale kazerneterrein kopen en er 5 pleinen ontwikkelen
met de thema's Sport, Zorg, Educatie, COA en ontwikkeling. Het betreft een
bovenregionale ontwikkeling.
Samen met het Rijksvastgoedbedrijf is in mei 2015 de taxatie opgestart van de
percelen van het kazerneterrein, het voormalige BC-terrein en de Nelissenhofweg
met dien verstande dat de drie percelen in één koop worden overgedragen.
Deze taxatie is inmiddels afgerond. De aan- en verkoopkosten bedragen totaal €
7.634.000,-- k.k.
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2. Volgens het bepaalde in artikel 160 van de Gemeentewet berust het dagelijks
bestuur van de gemeente bij het college van burgemeester en wethouders voor
zover dit niet bij of krachtens de wet aan de raad of aan de burgemeester is
opgedragen. Het college is onder andere bevoegd tot privaatrechtelijke
rechtshandelingen van de gemeente te besluiten en deze te verrichten. In artikel
169 van de Gemeentewet is onder andere bepaald dat de raad vooraf inlichtingen
over de uitoefening van deze bevoegdheid wordt gegeven indien de raad daarom
vraagt of indien de uitoefening ingrijpende gevolgen kan hebben voor de
gemeente. In het laatste geval neemt het college geen besluit dan nadat de raad
in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college
te brengen. In dit geval betreft het de aankoop van de Van Hornekazerne van het
Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en een verkoop aan de Stichting Horne Quartier (HQ).

3. De Nelissenhofweg komt in de exploitatie van de algemene dienst. De grond BC

komt in het grondbedrijf. De grond BC wordt nu voor het aankoopbedrag
opgenomen bij de grondexploitatie. In verband met toekomstige ontwikkelingen
Weert-West dient een bestemmingsreserve gevormd te worden.

Beoogd effect/doel

Zie bijgevoegd raadsvoorstel

Argumenten

Zie bijgevoegd raadsvoorstel

Kanttekeningen

Zie bijgevoegd raadsvoorstel

Financiële, personele en juridische gevolgen

Zie bijgevoegd raadsvoorstel

Uitvoering/evaluatie

Zie bijgevoegd raadsvoorstel

Com m u nicatie/ pa rtici patie

Zie bijgevoegd raadsvoorstel

Overleg gevoerd met

Intern:

Ruimtelijk Beleid: Raymon Blondel, Marian Arts en Michel Jans
Juridische zaken: Leon Heesen
Financiën: Huub Driessens en Marga Nagel

Extern:

Rijksvastgoedbedrijf
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
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- Horne Quartier

Bijlagen
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GEMEENTE vVEERT

Onderwerp

Van Hornekazerne, voormalig BC-terrein en de Nelissenhofweg

Voorstel

Wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de aankoop/verkoop
Van Hornekazerne.
a. Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van een krediet van

€ t.734.000,-- en dit te dekken uit de netto-opbrengsten verkoop
kazerneterrein;

b. Akkoord te gaan met het instellen van een bestemmingsplanreserve voor
de toekomstige ontwikkelingen Weert-West.

Inleiding

Volgens het bepaalde in artikel 160 van de Gemeentewet berust het dagelijks
bestuur van de gemeente bij het college van burgemeester en wethouders voor zover dit
niet bij of krachtens de wet aan de raad of aan de burgemeester is opgedragen.
Het college is onder andere bevoegd tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de
gemeente te besluiten en deze te verrichten. In artikel 169 van de Gemeentewet
is onder andere bepaald dat de raad vooraf inlichtingen over de uitoefening van deze
bevoegdheid wordt gegeven indien de raad daarom vraagt of indien de uitoefening
ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente. In het laatste geval neemt het
college geen besluit dan nadat de raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en
bedenkingen ter kennis van het college te brengen. In dit geval betreft het de aankoop
van de Van Hornekazerne van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en een verkoop aan de
Stichting Horne Quartier (HQ).

Beoogd effect/doel

In het afgelopen half jaar zijn de mogelijkheden voor een herinvulling van het
kazerneterrein bekeken. Deze zijn bekeken in het kader van de Structuurvisie Weert. Het
kazerneterrein is een sub-onderdeel van Weert-West. Hiertoe behoren o.a. de
ontwikkeling rondom openluchttheater de Lichtenberg (cultuur), de paardensport
(springstal-stoeterij Rob Ehrens), topsport (RTC's), natuur, educatie en leisure&zorg met
een bovenregionale relevantie (zie bijlage presentat¡e Weert-West).

In de Structuurvisie Weert 2025is aangegeven dat het KMS-terrein samen met het
naastgelegen gebied de Lichtenberg, als belangrijke schakel wordt gezien tussen het
stedelijk gebied en het recreatie- en natuurgebied Kempen-Broek-IJzeren Man.
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Gezien de omvang van het kazerneterrein is het gewenst dat het een multifunctionele
bestemming krijgt. De thema's Vrije tijd, Zorg, Veiligheid en trainingscentrum,
Leer(onderwijs) omgeving en Sport passen hierin en vormen het ruimtelijke
toetsingskader. Het terrein biedt volop mogelijkheden voor het realiseren van een
onderwijscampus omdat alle faciliteiten hiervoor aanwezig zijn.

Parallel aan het onderzoek naar de mogelijkheden binnen de structuurvisie, is de taxatie in

mei 2015 opgestart. Gemeente Weert is daarin als partnervan het Rijksvastgoedbedrijf
(RVB) opgetrokken. De taxatie betreft het KMS-terrein, de Nelissenhofweg en het
voormalige BC-terrein.

Argumenten

Verkennina HQ:
Het plan van HQ is een doorontwikkeling van het plan Scarabee, heeft bovenregionale
relevantie en sluit aan op het programma dat de gemeente heeft bepaald in de
Structuurvisie Weert 2025. Het past daarmee binnen de beleidskaders.
Het betreft een maatschappelijke ontwikkeling met een visie die gebouwd is rondom de
kernactiviteiten Sport, Cultuur, Zorg, Hulpverlening, Educatie, de zogenaamde pleinen:

. COA-plein

' COA
. Educatieplein

. Internationaal beveiligingsopleidingsbedrijf, COA school, Leer-werkcentrum
. Ontwikkelingsplein

. Biobased Academy kenniscentrum
. sportplein

. RTC, sportorganisaties ihkv campus, bootcamp PT
. Zorgplein

. PISS kliniek, intramurale zorg
(zie bijlage presentatie HQ)

F i n a n ci ë n / sa m e nw e rki n g / w etg ev i n a / ri s i co p rofi e I :

De doorverkoop aan HQ brengt voor de gemeente geen financiële risico's met zich mee
HQ is in staat het aankoopbedrag te voldoen. Dit bedrag zal voor het passeren van de

aankoop van het RVB/Gemeente bij de notaris in depot worden gezet.
Aan de hand van de ruimtelijke beleidsplannen blijft toetsen op de invulling mogelijk
waardoor de risico's zeer beperkt zijn. Overige afspraken worden vastgelegd in de
verkoopovereenkomst.

Ruimtelijke analvse:
Het plan levert een wezenlijke bijdrage aan de integrale gebiedsontwikkeling Weert-West
en krijgt na het vertrek van COA een open karakter:
Het moet een parkachtige omgeving worden waarbij duurzaamheid en innovatie centraal
staan om een bovenregionale uitstraling en aantrekkingskracht te realiseren.

Kanttekeningen

Alle afspraken die door de gemeente zijn gemaakt met het RVB worden doorgelegd naar
HQ, waaronder de huurafspraken die zijn gemaakt met het COA. Ook de afspraken die de
gemeente heeft gemaakt met het COA en Onderwijs worden doorgelegd.
De transactie vindt plaats ná de raadsvergadering van24 februari 2016 omdat de raad
dan nog wensen en bedenkingen kan uiten op het voornemen tot doorverkoop.

Financiële gevolgen
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De transactie vindt plaats via een ab-bc constructie.
In de koopovereenkomst tussen het RVB en de gemeente (ab) worden de gronden en het
vastgoed van de Van Hornekazerne, het voormalig Bisschoppelijk College en de
Nelissenhofweg opgenomen. In de koopovereenkomst tussen de gemeente en HQ (bc)
wordt alleen het vastgoed en de grond van de Van Hornekazerne overgedragen.
De Nelissenhofweg en het voormalige BC-terrein blijven in eigendom van de gemeente.

Financieel ziet dit er als volgt uit:

De gemeente Weert koopt de kazerne, de grond voormalig BC en de Nelissenhofweg voor
een bedrag van € 7.634.000,--. De kazerne wordt direct verkocht voor €7.634.000,--.

De grond voormalig BC en de Nelissenhofweg blijven eigendom van de gemeente. De
aankoopsom hiervan bedraagt respectievelijk€ t.727.000,-- en € 7.000,--.

De Nelissenhofweg komt in de exploitatie van de algemene dienst. De grond voormalig BC
komt in het vastgoed. De grond voormalig BC wordt voor het aankoopbedrag opgenomen
in het vastgoed. Voor de toekomstige ontwikkelingen Weert-West wordt een
bestemmingsreserve gevormd.

Voorgesteld wordt om de netto-opbrengst verkoop KMS van € L.734.000,-- in te zetten
voor de dekking van de Nelissenhofweg voor een bedrag van € 7.000,--, d€ notariskosten
van € 10.000,-- en € L7l7.OOO,-- voor het vormen van de bestemmingsreserve
ontwi kkeli ngen Weert-West.

HQ is in staat het aankoopbedrag te voldoen. Het aankoopbedrag zal voor het passeren
van de aankoop van het RvB/Gemeente bij de notaris in depot worden gezet.

De financiële consequenties zijn fiscaal getoetst (BTW en VPB).

Uitvoering/evaluatie
De overdracht vindt plaats ná de raadsvergadering van 24 februari a.s.
De herinvulling door HQ wordt bij elke ontwikkeling getoetst aan de beleidskaders

Communicatie/ participatie

Op ll januari zijn de plannen voor Weert-West en van HQ toegelicht in een
bewonersavond. Zowel de ontwikkelingen Weert-West alsook het plan van HQ zijn positief
ontvangen. Het verslag van deze avond is als bijlage bijgevoegd.

Advies raadscommissie

Bijlagen

Presentatie Weert-West
Presentatie HQ
Verslag bewonersavond

Vertrouwelijk voor u ter inzage in de leeszaal
. Het taxatierapport
. Deconcept-koopovereenkomsten
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Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris, de burgemeester,

M.H.F. Knaapen A.A.M.M. Heijmans
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N um mer raadsvoorstel: MD-00 12 17

1

2

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19-01-2016;

De griffier, De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans

besluit

Wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de aankoop/verkoop
Van Hornekazerne.
Akkoord te gaan met het instellen van een bestemmingsplanreserve voor de
toekomstige ontwi kkelingen Weert-West.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24-O2-2Ot6.



GEMEENTE vyEERT

Informatieavond Weert-West 11 januari 2016

Locatie: het College, Parklaan 1, Weert.

1. Opening

Marianne Schreuders van de gemeente Weert heet alle aanwezigen van harte welkom. Zij
stelt de bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordigers van de gemeente Weert voor.

Doel van deze informatieavond is alle belangstellenden te voorzien van actuele informatie
over de ontwikkelingen in Weert-West. Het gaat over de plannen van Stichting HQ voor
het voormalige kazerneterrein, het asielzoekerscentrum, ontwikkelingen paardensport, de
Lichtenberg, de Boosten gymzalen, Centrale Zandwin nin g enzovoort.
Raymond Blondel, programmamanager van de afdeling Ruimtelijk Beleid, geeft een
toelichting op de ontwikkelingen.
Jean-Pierre Schouwenaars, woordvoerder namens de stichting HQ, geeft een presentatie
over de plannen van Horne Quartier.
Vervolgens is er een vragenronde. De wethouders Paul Sterk, Frans van Eersel en Geert
Gabriels zijn aanwezig om vragen zoveel mogelijk te beantwoorden.

De PowerPointpresentaties van de gemeente en van HQ zijn te zien op
www.weert.nllweert-west. Ook het verslag van deze avond is daar terug te vinden

2. Vragenronde

Vraag dhr
Huismans

Wanneer is er een visie of zijn de plannen voor het MOB complex bekend?

Antwoord
gemeente,
Frans van
Eersel

Er is geen gemeentelijke v¡s¡e en er is geen overeenstemming met de
Rijksoverheid over een eventuele ontwikkeling. De huidige bestemming
op het MOB complex (maatschappelijk/militair)blijft van toepassing. Het
sebied is ernstíq verontreiniqd. Dat maakt een ontwikkelina complex.

Vraag dhr
Feiter

Tijdens de vorige presentatie leek het betreffende plangebied Weert-West
beperkter dan nu.
Kan de bestemmino in het buitenoebied worden oewiiziod?

Antwoord
gemeente,
Frans van
Eersel

Het gebied is van dezelfde omvang als die tijdens de bijeenkomst in
maart 2015 is gepresenteerd.
Wanneer een gebied een andere bestemming moet krijgen, bijv. voor de
stoeter¡j, wordt gebruik gemaakt van een zogenaamd postzegelplan.
Alleen voor dat bepaalde gedeelte wordt de bestemming dan volgens de
reguliere procedure gewijzigd. Die biedt standaard ruimte voor
zi e nswi i zen d oo r be la nq hebbend en.

Vraag dhr.
Feiter

Het gebied van het MOB complex van defensie is ernstig verontreinigd. Is
onderzoek gedaan naar de gevolgen hiervan voor de gezondheid?
Grondwaterverontreinio ino heeft toch zeker conseouenties?

Antwoord
gemeente,
Frans van
Eersel

Zolang niet in de grond wordt'geroerd' hoeven er geen maatregelen
getroffen te worden.
Er is geen onderzoek gedaan naar de gevolgen voor de gezondheid.
Het arondwater wordt aeoeild en oecontroleerd door het Waterschao.

Vraag dhr. R.
van Boxtel

Op welke wijze is de zorg ingevuld binnen het HQ terrein?

Antwoord
Jean-Pierre
Schouwenaars

HQ is in contact getreden met diverse partners. Dit proces wil HQ op
dezelfde wijze hanteren voor de verdere invulling van de overige
'oleinen'.

Vraao dhr. l Kan de naam en het aandeel van de private ondernemer, die



Leenders belanostellino heeft voor het HO worden qenoemd?
Antwoord
Jean-Pierre
Schouwenaars

Nee, de afspraak is dat wij de naam niet noemen hoewel het misschien
een publiek geheim is, Het proces van overdracht van het terrein loopt
nu. Op het moment dat alles rond is komt men met meer informatie naar
buiten.

Vraag mw. K.
van Aarsberoe

Met welke 3 part¡jen heeft de gemeente Weert een intentieovereenkomst
afoesloten voor de oebiedsontwikkelino Weert-West?

Antwoord
gemeente,
Oukie Reiínen

Dit zijn de partijen: Provisus, Equestrian Center de lJzeren Man en Rob
Ehrens. Dit gaat over een deel van het gebied Weert-West, te weten
oronden in aebied De Lichtenbers.

Vraag dhr
Peeters

Dhr. Peeters is blij met het plan voor de Lichtenberg. Zijn hiervoor
belanostellenden?

Antwoord
gemeentel
Geert Gabriëls

De directeur van het Munttheater, directeur van het RICK en Jean-Pierre
Schouwenaars hebben ideeën over de exploitatie van het geheel.
Wanneer er meer belanastellenden ziin kunnen deze wellicht aansluiten.

Vraag dhr. M

Deben
Is er een optie om de IJzerenmanweg verkeersluw te maken?

Antwoord
gemeente,
Frans van
Eersel

De Nelissenhofweg is weer opengesteld.
In overleg met de betrokkenen aan de lJzerenmanweg kan bekeken
worden hoe deze weg in de toekomst gebruikt kan worden. Bijvoorbeeld
door deze alleen voor betrokkenen toegankelijk te maken of de weg zo in
te richten dat doorqaand verkeer voor motorvoertu¡qen niet moqeliik is.

Vraag mw. K.
van Aarsberoe

Wordt het ontwikkelingsgeld besteed aan flexibele tenderrondes?
Is er ruimte voor buroerinitiatieven?

Antwoord
gemeente,
Frans van
Eersel

Op dit moment ¡s nog n¡et inzichtelijk hoe de ontwikkelingsgelden worden
besteed. En of de gelden er komen, is nog een besluit voor de
Gemeenteraad.
Er is altijd ruimte voor burgerinitiatieven. Wanneer u ideeën heeft kunt u
contact met ons oE nemen om deze samen te besoreken.

Vraag dhr. L.
Linnartz

Wanneer bewoners wensen of initiatieven hebben kunnen zij deze ook
kenbaar maken aan de wijkraad in oprichting. Deze zorgt er dan voor dat
deze bij de gemeente terecht komen.

Antwoord
gemeente,
Frans van
Eersel

Dit is inderdaad mogelijk voor de initiatìeven van bewoners.

Aanvulling aan het einde van de bijeenkomst: er zijn initiatieven om de
voormalige wijkraad Rond de Kazerne weer op te richten. Er liggen
intekenliisten klaar indien u informatíe hÌerover wilt ontvanoen.

Vraag mw. S.
Winters

Hoe wordt omgegaan met de uitstraling van het cultuur-historisch
erfooed oo het KMS terrein?

Antwoord
Jean-Pierre
Schouwenaars

De poort is een beschermd aangezicht. Dit wordt gerespecteerd door HQ.
Met een moderne, duurzame de uitstraling waarover tijdenhs de
presentatie werd gesproken, bedoelen we de uitstraling aan de
binnenkant van de qebouwen.
2e sessie

Vraag mw.
Tebrunsvelt

Hoe loopt de exacte grens tussen het AZCIHQ en de woonwijk?

Antwoord
Jean-Pierre
Schouwenaars

Deze grens blijft zoals deze op dit moment is, die wijzigt niet.

Vraag mw.
Tebrunsvelt

Tijdens evenementen in de Lichtenberg wordt het parkeerterrein op het
KMS terrein gebruikt. Waar moet men parkeren als deze plaatsen volledig
ziin benut?

Antwoord
gemeente,
Frans van
Eersel

De kans dat deze parkeerplaats vol raakt, is zeer klein. Het betreft circa
1.300 parkeerplaatsen. Ter vergelijk: het centrum van Weert beschikt
over 3.500 parkeerplaatsen. Verder vinden de evenementen en
a cti v ite i te n m eesta I n i et s el i i kti i d i q p I a ats.



Vraag dhr. F
van Tuel

Worden de tennisbanen van de Lichtenberg in dit traject betrokken?

Antwoord
gemeente,
Frans van
Eersel

Voor wat betreft de gemeente kunnen de tennisbanen op deze manier
blijven. Het is ook aan de tennisclub zelf welke stappen te zetten.

Vraag dhr. F
van Tuel

Welke functie krijgt de lJzerenmanweg in de toekomst?

Antwoord
gemeente,
Frans van
Eersel

De lJzerenmanweg wordt momenteel vaker gebruikt als sluipweg. In
samenspraak met de betrokkenen wordt bekeken hoe dit kan worden
ingevuld.

Vraag mw
Buiis

Waar ligt het zorgplein binnen HQ?

Antwoord
Jean-Pierre
Schouwenaars

Er wordt een toel¡cht¡ng gegeven op de plattegrond. Geel is het zorgplein,
het rode gebied is het COA-plein, oranje betreft ontwÌkkeling.

Vraag B. van
Laar

HQ is als Stichting niet altijd bezig met het maken van winst. Toch zijn
hier bedrijven bij betrokken. Hoe staat dit in verhoudinq met elkaar?

Antwoord
Jean-Pierre
Schouwenaars

De Stichting HQ zorgt voor een rendabel en levensvatbaar concept.
H¡eraan worden losse onderdelen toegevoegd, welke winstgevend kunnen
zijn.

Vraag B. van
Laar

Stel dat er voor bepaalde gedeelten in het plan van HQ financiële
problemen ontstaan. Hoe qaat men hiermee om?

Antwoord
lean-Pierre
Schouwenaars

Hiermee Ìs rekening gehouden, tegenslagen zijn in de berekening
meegenomen. Tussentijds bestaat de mogelijkheid het plan bij te stellen.
Het eigendom wordt overgedragen aan de stichting, deze moet hier een
oplossinq voor vinden. De aemeente looot aeen risico.

Vraag B. van
Laar

Deze plannen reiken verder dan de vroegere plannen. Passen deze binnen
het bestemminqsolan? Welke rol kunnen bewoners hierin soelen?

Antwoord
gemeente,
Frans van
Eersel

AIs de gemeente een bepaalde bestemming binnen het bestemmingsplan
wil wijzigen, gebeurt dít altijd volgens de procedure. Hierin is ruimte voor
inspraak door belanghebbenden.
De begrenzing van het bestemmingsplan wordt niet gewijzigd.
Wiiziainaen vallen onder de zoaenaamde oostzeaelolannen.

Vraag dhr. H

Meeuwissen
Van de paardensportplannen van 10 jaar geleden is niets terecht
gekomen. Het gaat allemaal zeer langzaam.
Zijn de plannen van R. Ehrens aanvullend of concurrerend?
Is er nagedacht over de financiering van Ehrens?
Is er voldoende parkeerruimte binnen de oaardensport?

Antwoord
Geert Gabriëls

In de gemeente Horst hebben particuliere investeerders een gebouw
neergezett dit is heel concreet. De gemeente Weert concentreert zich op
opleidingen met betrekking tot de paardensport. H¡erover is de gemeente
met de provincie in gesprek. De provincie heeft toegezegd hierin te willen
investeren. Sinds de bijeenkomst ¡n maart 2015 zijn er in een hoog
temÙo arote sta2Den aezet.

Antwoord
gemeente,
Frans van
Eersel

De plannen van Ehrens zijn niet concurrerend.
Er is zeker nagedacht over de financiering.
Er is voldoende parkeerruimte op het voormalige parkeerterrein en nabij
Equestrian center de lJzeren Man.

Vraag dhr. J

Steijn
Complimenten voor de mooie plannen van de gemeente en HQ. Ik maak
me wel zorgen overde leefbaarheid, Hoe is e.e.a. geregeld m.b.t, de in-
en uitqanqen van het KMS-terrein?

Antwoord
gemeente,
Frans van
Eersel

Het terrein beschikt over veel parkeermogelijkheden. In het verleden
waren er veel verkeersbewegingen door militairen. Deze
verkeersbewegingen zijn er nu niet meer. Het AZC biedt onderdak voor
1.000 vluchtelingen. Over minder dan 5 jaar wonen deze bewoners hier
niet meer, dan wordt het een meer bedrijfsmatig gebied. De drukte wordt
dan minder. Wanneer er evenementen Dlaatsvinden moeten deze voldoen



aan de verounn¡noseisen.
Vraag dhr
W, Richers

De structuurvisie 2020/2025 is scherp omlijnd. Kan de tennisclub worden
meeoenomen in deze visie?

Antwoord
gemeente,
Geert Gabriëls

Het voorzieningenplan is vastgesteld. De gemeente Weert heeft 9
tennisclubs. Samen wordt bekeken of hiervan een slimme clustering is te
maken zodat alle clubs levensvatbaar worden/bliiven.

Tip dhr. W.
Richers

Kijkend naar het wandelgebied vanuit de stad naar de stoeterij van R,

Ehrens. Maak hier een mooi ooenbaar qebied van.
Vraag mw. S.
Heiinen

Worden er in de toekomst paardenwedstrijden georganiseerd?

Antwoord
gemeente,
Frans van
Eersel

Ja, dit wordt overgelaten aan de ondernemers zelf. Onlangs was er een
veiling georganìseerd door Equestrian center de lJzeren Man. Dit was
goed geregeld.

Vraag mw. S
Heiinen

Wat gaat er gebeuren met het MOB complex?

Antwoord
gemeente,
Frans van
Eersel

Waarschijnlijk heeft u geruchten gehoord dat het Rijk hier vluchtelingen
(statushouders) wil gaan vestigen. De gemeente staat hier niet achter.
De gemeente zal hier niets vestigen en heeft verder geen bestemming
voor het MOB comolex.

Vraag dhr. J

Kunnen
Mensen kiezen ervoor om te wonen in het groen. Komt er een
comoensatie voor het oroen dat verdwiint?

Antwoord
gemeente,
Frans van
Eersel

In het bestemmingsplan is nu nog ruimte voor 2000 m2 bebouwing, deze
mogelijkheid wordt geschrapt, hiervoor komt ca. 400 m2 aan bebouwing
terug ¡n de vorm van de stoeterij van Rob Ehrens. Ofwel, er wordt minder
gebouwd dan voorheen was beoogd.
Het gebied grenzend aan de Kazernelaan wordt ingericht als weiland.
Wanneer er aanpassingen aan het groen nodig zijn (eventuele kap van
bomen of anderszins), zal dit volsens de reqels qebeuren.

Vraag dhr. J

Kunnen
Ik maak me zorgen over het aantal verkeersbewegingen en de
leefbaarheid in de omgeving.
Er wordt nu niet gehandhaafd op vrachtwagens, niet zijnde
bestemminosverkeer. oD de Kazernelaan.

Antwoord
gemeente,
Frans van
Eersel

Het aantal verkeersbewegingen wordt minder ten opzichte van de situatie
toen de KMS en het Bisschoppelijk College hier nog gevestigd waren.

Hoe is het geregeld met de aan- en afuoer van spullen voor het KMS
terrein? Wordt hiervoor de hoofd- of zii-inqanq qebruikt?

Vraag dhr. J

Kunnen
Antwoord
gemeente,
Frans van
Eersel

Voor de toelevering wordt de ingang aan de Nelissenhofweg gebruikt. Of
dit wijzigt ná het vertrek van het COA is nu nog niet bekend.

Vraag dhr. H

Truijen
Wordt op het sportplein binnen HQ ook gesport? Is dit concurrerend voor
bestaande sporten welke al gevestigd zijn in Weert? Kan er wellicht
worden samenoewerkt?

Antwoord
Jean-Pierre
Schouwenaars

Er wordt inderdaad gesport op het sportplein, deze sporten zijn niet
concurrerend. Het is zeker niet de bedoeling dat leden elders binnen
Weert worden weggehaald. Gedacht moet worden aan bootcamp en
physical training.
Het samenwerken met lokale partiien wil HQ zeker ontwikkelen.

Vraag dhr, H

Truiien
Er is een tweetal jaren gewerkt aan een paardensportplan Weert. In
hoeverre wordt dit meeqenomen met deze olannen?

Antwoord
Geert Gabriëls

In samenspraak met HAS en Citaverde wordt dit volledig meegenomen.
Dit is een proces, dat n¡et binnen een paar dagen kan worden
qerealiseerd.

Vraag dhr. T
Gielis

Naast de Lichtenberg is een lichtgroen vlak aangegeven. Welke soort
evenementen zullen hier in de toekomst plaatsvinden?

Antwoord Gedacht moet worden aan evenementen voor hippische sqorten.



Raymond
Blondel
Antwoord
Frans van
Eersel

De evenementen moeten voldoen aan de vergunningscriteria.

Vraag mw. S
Verheiien

Is het sportplein op het HQ terrein bestemd voor de Weertenaar of voor
soorters oo hooer niveau?

Antwoord
Jean-Pierre
Schouwenaars

Het zwembad, sporthal, sportvelden e.d. zijn een aanvulling op bestaande
sporten. De ontwikkeling op dit complex mag niemand in de weg staan.
De atletiekbaan is niet van goede kwaliteit en wordt niet gebruikt om te
concurreren.

Vraag mw. E.
Stals

Er zijn diverse ontwikkelingen in gang gezet. Wat ik mis in deze
presentatie is een concrete vertaalslag naar de woonsituatie en
-omgeving. Naast de bestaande drukte en geluidsoverlast door
activiteiten wens ik niet noo meer druk oo de leefbaarheid,

Antwoord
Raymond
Blondel

Op een aantal punten kunnen we helaas nog n¡et concreter zijn. De
faciliteiten liggen niet op evenementen op wereldniveau. In de
paardensport zullen wel wedstrijden en concoursen plaatsv¡nden, maar
n¡et met mondiale omvanq.

Vraag mw. E

Stals
In het verleden hebben we geen last gehad van het KMS, Ik maak me
meer zorgen over het gebied vanaf de lJzerenmanweg richting
afgravingen. Te denken valt aan overlast zoals het evenement bij
Dennenoord, dat onlangs heeft plaatsgevonden. De overlast moet in de
toekomst niet toenemen. Die kans is wel aanwezig vanwege een stapeling
van allerlei initiatieven en evenementen die ieder een maximaal
rendement nastreven. Bovendien is de periode waarin ze kunnen plaats
vinden veelal beperkt tot een aantal weken gedurende de zomer, dat
zorqt voor extra druk.

Antwoord
Frans van
Eersel

Ik geef u groot gel¡jk, er moet oog zijn voor overlast. De gemeente moet
e.e.a. inderdaad goed in kaart brengen. Hierop komen we terug.

Opmerking
dhr. J. Bokken

Dhr. Bokken is zeer positief over de ontwikkelingen met betrekking tot de
paardensport. Bij wedstrijden zal er nu eenmaal iets van overlast zijn,
hier moeten we mee leren omoaan.

Vraag mw
Buvs

Het kazerneterrein wordt o.a. ingevuld door veiligheidsdiensten. Is deze
invullinq qekozen vanweqe de huidiqe m¡l¡taire bestemminq?

Antwoord
Jean-Pierre
Schouwenaars

Nee. Het is niet de intentie van HQ iets met de militaire bestemm¡ng te
gaan doen. Wel zullen er opleidingen voor beveiliging- en
weerbaa rhei dstra ¡ n ¡ ng kome n.
Van de hindernisbaan en klimtoren kan men aebruik maken.

Vraag mw,
Buvs

Gaat de militaire bestemming van het terrein af?

Antwoord
Frans van
Eersel

Het is aan de initiatiefnemer een verzoek in te dienen tot wijziging van de
bestemming. Uiteindelijk zal de toevoegÌng militair vervallen.

Vraag dhr. J.
Kunnen

Hoe zit het met de verkeersintensiteit op de Kazernelaan richting
Suffolkweo? Oo de tekenino is dit met een oiil aanoeoeven.

Antwoord
Frans van
Eersel

De huidige ontwikkelingen vormen niet voldoende aanleiding om budget
beschikbaar te stellen voor de aanleg van een extra verkeersontsluiting
(West-Tangent). In 2017/2018 wordt een studie hiernaar verricht. Als
deze ontsluiting er op langere termijn zoLt komen, gebeurt dit om het
Bel q i sche achterl a n d te o ntlaste n.

Vraag: naam
vragensteller
onbekend

Wat gebeurt er met het hekwerk om de kazerne?

Antwoord
Frans van
Eersel

Zolang het AZC hier is gevest¡gd, blijft het hekwerk op de huidige manier
staan.
Hierna zal het hekwerk (gedeeltelijk) worden verwijderd. Een deel
daarvan heeft een monumentale status. Daar waar het hekwerk op de



erfgrens met w¡jkbewoners staaí wordt h¡erover t.z.t. overlegd door HQ

Wethouder Frans van Eersel bedankt alle aanwezigen voor hun komst.



ORNE
UARTIER

WEERT

H

DE BESTE MANIER OM DE

TOEKOMST TE VOORSPELLEN IS
tt

DEZE TE CREEREN
PLANNEN VOOR DE ONTW]KKELING VAN EEN DUURZAME,
SOCIAALMAATSCHAPPELIJKE TOEKOMST VOOR HET
VOORMALIGE KAZERNETERREIN IN WEERT



e[srr MANIER oM DE ToEKoMsr rE
oinspE[LEN rs DEZE TE cREËnrru



HQ
HORNE
QUARTIER

'¡l-Fl¡l
wrE rs Hq

o HQ is een spin-off tussen de initiatieven van de Stichting Scarabee en een
groep duurzaam innovatieve ondernemers met een regionale achtergrond
en betrokkenheid

o De ondernemers hebben een overwegend regionale achtergrond en
houden zich bezig met het investeren, besturen en ontwikkelen van
duu rzame, maatschappelijk verantwoorde i nitiatieven en ondernem ingen

o De combinatie van deze spin-off zorgt ervoor dat HQ snel een toekomst
heeft op korte termijn, maar nog belangrijker; een duurzame lange
termijnmissie en -visie
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Ondernemen bin en de kaders van wet- en regelgeving
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o De missie van Stichting Horne Quartier is: Rijksmonument de Van Horne
Kazerne optimaal verbinden met Weert en de grensoverschrijdende regio
en zo een b¡jdrage leveren aan de welvaart en welzijn in Weert en
daarbuiten. We ontwikkelen daarvoor activiteiten op een evenwichtige en
duurzame wijze. Daarbij staan zorg, sport, innovatie en educatie centraal.

I
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o Door het ontwikkelen van een duurzame leefgemeenschap, gebaseerd op
maatschappelijke betrokkenheid en maatschappelijk verantwoord
ondernemen, een significante economische en sociaal maatschappel ijke
b¡jdrage leveren aan de integrale gebiedsontwikkeling voor de
grensoverschrijdende regio rondom Weert, voorwaarden geschapen
worden voor een toename van de werkgelegenheid én te komen tot een
strategisch rendabel ondernemersmodel.

I
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HQ STRATEGIE

o Een verregaande strar
Gemeente Weert en d

o Aansluiting op de gebi

o Creatie van een voor i

faciliteiten, duurzaams

o Behoud van het rijksr
Aansluiting op de stra
Regio van de Wereld

Aansluiting op de oml

o

legisch-economische samenwerking met de
e Provincie Limburg

edsstructuurvisie

edereen toegankelijk park met de modernste
;te materialen en technisch hoogstaande innovaties

tonument Van Horne Kazerne

ische visie van de Gemeente Weert als Groenste

o

o

gende economische ontwikkelregio's

Goed contact met de wijk Rondom de Kazerne (bijv. bieden meeting ruimte)

-
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DE PLEINEN

o COA-plein
. COA

o Educatieplein
. lnternationaal beveiligingsopleidingsbedrijf, COA school, Leer-werkcentrum

o Ontwikkelingsplein
. Biobased Academy kenniscentrum

o Sportplein
. RTC, sportorganisaties ihkv campus, bootcamp PT

o Zorgplein
. PIS S kliniek, intramurale zorg
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HQ PLATTEGROND

Sportplein t
Zorgplein

Educatieplein O
coA plein O
ontwikkel¡ns O
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HORNE QUARTIER. DE UITVOERING

Korte termijn (tot 2020)
r Mogelijkheid om in vijf jaar een aantal zogenaamde "pleinen" te

ontwikkelen en HQ volledig te bezetten
r De pleinen vormen de basis voor doorontwikkeling na 2020 en kunnen

gebruik maken van de multifunctionaliteit van de bestaande faciliteiten
van het complex in een nieuw concept

r Deze complementaire pleinen ziju COA-plein, Educatieplein,
Hulpverleningsplein, Ontwikkelingsplein, Sportplein

-
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HORNE QUARTIER. )E UITVOERING

Lange termijn (vanal
r Vanaf 2020 expk
r Hiervoor zullen ir

worden dat er dc

deze periode er ,

'2020)
litatie binnen de kaders van de visie en missie

r de periode 2015-2020 enkele pleinen zo ingericht
nr autonome groei en ontwikkeling van de pleinen in
een gezonde basis is voor de lange termijn
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HQ
HORNE
OUARTIERHQ- DUURZAAMHE ID EN UITSTRAL¡NG

HQ en de "pleinen" wordén een geheel met de omgeving en de buurt. Het wordt
een parkachtige toegankelijke omgeving waarbij duurzaamheid en innovatie
centraal staan om een bovenregionale uitstraling en aantrekkingskracht te
realiseren. Bij de implementatie hiervan valt o.a. te denken aan:

l. een uniek solarpark met eeh anti-aging behandeting wat het eerste in de wereld zal zijn. Het

solarpark zal de energieko"/", duurzaam reduceren.

Straatmeubilair geproduceerd uit reststromen zoals bermgras met solar-led verlichting.

Het duurzaam onderhoudsviij maken van bestaande houten en metalen delen middets toepassing

van een innovatieve coating.

De innovatieve projecten dienen tevens ter ondersteuning van de toekomst van de Biobased

Academy en het ondernemerschap in de regio. Dit met name op strategische termijn.

a

a

a
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DE TOEKOMST

,/ Economische en maatschappelijke toegevoegde waarde voor Weert!

,/ Nieuwe & bovenregionale activiteiten ontwikkelen!

,/ Maatschappelijk verantwoord concept voor de directe omgeving!

'/ Een duurzaam en bovenregionaal en grensoverschrijdend concept!

,/ lnvesteren & de identiteit HQ te behouden!



HORNE QUARTIE WEERT

Horne Quartier Weert in de groenste regio van de wereld een innovatieve,
duurzame en sociaal maatschappelijke lange termijn bestemming voor het
rijksmonument de Van Horne Kazerne.

HQ
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GEMEENTE[¡wEERT

WEERT-WEST
SPORT, NATUUR, CULTUUR,
EDUCATIE, LEISURE & ZORG

BOVEN RECIONALE RELEVANTIE!



'öairlrtaara

aa¡ttar

.rtat'

... 
r ta3

....t

',t'"qþ'

¡Iaaaa!lttttttt'

Il"l

a

aaaiI
a

¡l

ül!

att

t1I
Iaa tìt

iiiiì\
li ii ti

aI¡al a.
IIaIaaIaII¡afaaaaa

a.
¡ 

-. a_r 
1

. 
.., 

"\\-1
¡,e-i'\\\ri

r t r !r 
. r' 

\ 
'rr

I \ \ ti 
" \ \ i,

lll:"
'.' aI

tataaaaaa

liil

aaa
'a

aaaÒaaaata¡aaII

V

o

çro

taaaaaaa

ataIaaII
It

a¡aa.l!atta

Iaa

a
at
óa

t
lf

ltr h aI

tta

I,

t, 
¿

"1. 
¡ I

Ia¡aaaIataI

a!

aa

l¡¡-vt= É
,

D3þrJ:)ú,t-Itll¿
¡

V-= Jl¡¡Þ= Ðúaa

Élrtov-þl¡JI.L



a
a

{rrrrrrrr lfa¡or

¡!..11¡t¡¡
a
tt

¡ltt

ì

ttt::l;,¿
""'.'.

faallalal
ta¡ aata

aaatt¡aa
t
tì

a¡ttfla

I
I
eII

a
at

a

t
a
I
t

tt¡t

.r'*

a
ato

a
a

.dj""*
t

I
a
a

..å.,

..".i. ,

t:-..",.

¡
a,¡
I
a
aO

¡lr'-- i ¡.
, t -i a..iat

tr¡i'
l l't4 -1 + '.r..r -.o

a
a¡
I
a
a
t
a

I
t¡¡
t¡

i;

a
I

ial'r'l

llrrlrtal¡ìralt 

¡

ltlt

r.lr

ì¡tt¡

a
I
a
a
a
a'."+.*

taa

*

a
a

a
a
a

a
a

a¡
.rrr.tttt"1

HET KADER: RUIMTELIJKE STRUCTUURVIS¡E

Hippische
spoÉ

Onderwijs
(Top)spott

.- a_



fi :-.¡É e .'a- r 'Lt:lurg
\.r .,;ì.r.ù -ri

ì!' \

ONTWIKKETINGEN IN BEELD ì. È

't. ?'
¿ ": ,l
_...i¡ ".n,þ't

!

^)

\ ì

L'^r

¡.1
\
{'
\_

¡ .r¡,\'
¡i- I

-pp

-:tI
b
l. +

I

Í '7

\
0

é
t

u
I

'-!

, I
D )a .r^\ /r'' 

=(i
,_t..¡r

.. \

t\-¿\
?r \ ,."-?' {,.,

\. a
ai

"l

t
,i¡

-1{

l'rr'll,'

4- \,.t\ '1tf ì -t'
!

{Ê

¡: 'l$,
/

I

.\ a

.-)
c¿t j

Ë
', tr¡

'\::S
l'

ì¡: i:ì 
lì¡i\l-'rìll-r,ì ì .r'ì. ,,l.lr.'O ti'

\i
'/)

i

ott'

;.

z
Weert-We.st

o

,,-,:-

4



ONTWIKKETINGEN IN BEELD

Nelissenhofweg

lnmiddels verbeterd
en opengesteld
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ONTWIKKELINGEN IN BEELD

AZC in een deel van het
KMS-complex
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Maatschappeliik
medegebruik KMS

Vers illende'pleinen' met
specifieke thema's
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Springstal - stoeterij
Rob Ehrens
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ONTWIKKELINGEN IN BEELD

V¡lla tClaessens'

Hoogwaa ig verbl¡if voor maximaal
12 personen inclusief paardenboxen 
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ONTWIKKETINGEN IN BEETD

Boostenzalen

Fysiek middelpunt van de
Hippische Campus
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Boostenzalen

Praktijkgericht onderwijs
paardens o
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Boostenzalen

Hippisch Centre
of Excellence
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RTC's i.s.m. Topsport
Talentschool

Weert-West "46
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NTC Wakeboarding

Weerf-lVest
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HPC Topsport Limburg
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