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Onderwerp

Antwoordbrief Best Western Hotels.

Voorstel

Antwoorden middels bijgevoegde brief

Inleiding

Op 2I maart is een brief ontvangen van Best Western Hotels aangaande de
hotelontwikkelingen in Nederweert en in Weert.
Deze brief is in de collegevergadering van 5 april kort besproken en de heer Loverbosch is
uitgenodigd voor een gesprek met de portefeuillehouder en de projectleider.
Dit gesprek heeft op 11 mei plaatsgevonden. Er is tijdens dit gesprek toegezegd nog een
kort schriftelijk antwoord te formuleren.

Beoogd effect/doel

Duidelijk maken van het standpunt van de gemeente Weert.

Argumenten

N.v.t.

Kanttekeningen

N.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Afdeling

Naam opsteller voorstel

Portefeuillehouder

Projectontwikkeling

Dolders, Mathieu (575 286)
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N.v.t.

Uitvoering/evaluatie

N.v.t.

Comm unicatie/ partici patie

Middels bijgevoegde antwoordbrief.
c.c. Gemeente Nederweert.
c.c. Provincie Limburg.

Overleg gevoerd met

Intern:

Leon Heesen, juridisch sectorcontroller.

Extern:

Hoeberechts advocaten Weert.

Bijlagen

- Ingekomen brief;
- Antwoordbrief.
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GEMEENTE vVE E RT

Best Western Hotel Nobis Asten
De heer R.A.P.M. Loverbosch
Nobisweg 1

572LVA ASTEN

weerr, 27l4El 2010

Onderwerp : Hotelontwikkeling Weert-Nederweert

Geachte heer Loverbosch,

Naaraanleiding van uw brief van 17 maart jl. heeft u op 11 mei gesproken metwethouder
van Eersel en de projectleider van Kampershoek 2.0.
Tijdens dit gesprek is veel aandacht geweest voor eenieders visie op de potentie van
hotelontwikkelingen in onze regio. Hierbij is uiteindelijk gezamenlijk geconcludeerd dat uw
visie en standpunten en die van de gemeente Weert uit mekaar liggen. Nu we merken dat
de crisisjaren voorbij zijn en ondernemers weer grootse investeringen doen, wil de
gemeente Weert graag ruimte bieden aan concrete initiatieven. Op bedrijventerrein
Kampershoek 2.0 geldt dat - naast de gemeente Weert - een tweetal partijen grote
prominent gelegen percelen in eigendom hebben. Het initiatief van HMS N.V. is gevestigd
op een grondpositie die niet in eigendom is van de gemeente Weert. Gelet op het feit dat
de gemeente Weert uitnodigingsplanologie als uitgangspunt hanteert heeft ons college een
positief principebesluit genomen op het verzoek van HMS N.V. De huidig toegestane
functie van het betreffende kavel (kantoortoren met horeca en congresfunctie) biedt naar
onze mening voldoende perspectief voor een succesvolle planologische wijziging naar
hoteltoren met daaraan gelieerde functies. Het is vervolgens aan de initiatiefnemer om
haar wensen te onderbouwen en middels een vergunningaanvraag aan de gemeente voor
te leggen. Net als u wachten wij dat moment met interesse af.

Voor wat betreft het convenant Weert - Nederweert waar u in uw brief uitvoerig naar
verwijst kunnen wij volstaan met het standpunt dat dit convenant geen derden-werking
kent. U kunt zich hier dus niet rechtstreeks op beroepen.

Met vriendel ijke groet,
burgemeester wethouders,

M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 14 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert

.4.M.
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emeente weert
lege van Burgemeester en wethouders
stbus 950

OOO AZ WEERT

onderwerp: hotelontwikkeling Nederweert / Weert

Asten, 17 maart20I6

Geacht college,

Het Rosvelt Onroerende Zaken maakt deel uit van Loverbosch Beheer, een onderneming
die zich bezighoudt met ontwikkeling en exploitatie van (hoofdzakelijk) horeca- en
leisureprojecten.
In het zogenoemde leisure-kwadrant aan de Randweg West in Nederweert zijn wij
eigenaar van grond en gebouwen. 0p deze locatie hebben wij een leisure-centre
ontwikkeld dat thans omvat een casino, een wereldrestaurant, een fastfood-restaurant
en een grootschalig bowlingcentre annex café frestaurant.
Deze ontwikkeling zal op basis van bestemmingsplan en verleende vergunning worden
afgerond met de bouw van een hotel van (uiteindelijk) 169 kamers.

Uw college heeft ons in oktober bijzonder onaangenaam verrast door de bekendmaking
van een intentieovereenkomst met HMS N.V. voor de ontwikkeling van een Van der Valk
hotel-restaurant met vergader- en congresfaciliteiten alsmede een bioscoop en casino
op bedrijvenpark Kampershoek 2.0.

Met verwi jzingnaar gemaakte afspraken over de planologische invulling van het gebied
rondom de kruisingA2 /N275 heeft de gemeente Nederweert uw college verzocht uw
medewerking aan dit plan in te trekken en aangekondigd zich ffuridisch) te verzetten
tegen het doorzetten daarvan.

Wij hebben eerst uw reactie hierop afgewacht alvorens ons zelf tot uw college te richten
Nu u blijkens uw brief van 4 februari aan gemeente Nederweert kennelijk niet
voornemens bent van deze plannen af te zien, achten wij het noodzakelijk u ook van
onze kant te laten weten dat wij ernstig bezwaar hebben tegen de plotselinge
beleidswijzigingvan uw college ten aanzien van Kampershoek.
Ook moeten wij u laten weten dat wij alleen al door de bekendmaking van uw plan
schade lijden, bijvoorbeeld door stagnatie in de verdere plannen van de in ons leisure-
complex gevestigde ondernemcrs door dc concrctc drciging van soortgelijke
ontwikkelingen aan de overzijde van de A2.
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d bij de locatie dateert van2007 toen wij na uitvoerige voorstudies
de gronden hebben aangekocht, plannen zijn gaan uitwerken alsmede de nodige
vergunningen hebben aangevraagd en verkregen.
Bij dit alles hebben wij ons gebaseerd op de concrete planologische besluitvorming zoals
die voorafgaand aan onze investeringsbeslissing had plaatsgevonden. Op basis van
zowel het tussen de beide gemeenten eind 2006 gesloten convenant als vigerend
provinciaal beleid als de respectieve bestemmingsplannen geldt immers dat bij de
gehele ontwikkeling van Stadspoort leisure-functies exclusief zijn voorbehouden aan het
kwadrant Randweg West. Daarmee valt niet te verenigen dat nu óók op het kwadrant
Kampershoek Noord eenzelfde initiatief wordt ontplooid. Dit gebied is immers bestemd
voor kantoren en bedrijven terwijl leisure hier is uitgesloten,

Essentieel is dat de afspraken die zijn vastgelegd in het eerdergenoemde convenant
tussen de beide gemeenten niet als vrijblijvend kunnen worden beschouwd, temeer nu
in datzelfde convenant uitdrukkelijk is vastgelegd (artikel 7.3) dat de gemaakte
afspraken - waaronder exclusiviteit van de leisure-functie op Randweg West - van
kracht blijven totdat de terreinen Pannenweg, Kampershoek Noord en Randweg West
zijn uitgegeven.

In uw eerdergenoemde brief aan de gemeente Nederweert stelt u onder meer dat het
voor Van der Valk beoogde perceel grond in handen is van een derde partij, die verplicht
is daarop een kantoortoren te realiseren.
Nu de kantorenmarkt de laatste jaren tegenzit, acht u het kennelijk van belang de
grondeigenaar (Planburo Brabant) toestemming te verlenen deze toren een andere
(planologisch thans niet toegestane) bestemming te geven.
Deze redenering vinden wij onbegrijpelijk en onaanvaardbaar.
Het komt er immers op neer dat u de belangen van een ondernemer die geruime tijd
vóórdat de kantoorbestemming een feit was en derhalve speculatief grond tegen
agrarische prijs heeft verworven, laat prevaleren boven de belangen van een
ondernemer die eerst de bestemmingswijziging heeft afgewacht en daarna pas is gaan

investeren, vanzelfsprekend tegen het bij de nieuwe (leisure-)bestemming behorende
grondprijsniveau.

Dat de markt de afgelopen tien jaar onvoldoende groei heeft gekend voor nieuwe
kantoorontwikkeling is evident. Dat behoort echter tot het ondernemersrisico van de
partij die in de grond heeft geïnvesteerd. Er is voor de gemeente geen aanleiding dit
risico over te nemen door een bestemmingswijziging te faciliteren.
Ook uw constatering dat "de wereld in de afgelopen tien jaar sterk is veranderd" levert
hiervoor geen steekhoudende argumentatie op.

Evenzeer geldt bovendien dat de hotel- en leisuremarkt in diezelfde periode een
moeizame ontwikkeling heeft doorgemaakt. Dat is óns ondernemersrisico en heeft ons
genoodzaakt tot een voorzichtig beleid, waarin wij onze locatie gefaseerd hebben
ontwikkeld. Het sluitstuk daarvan, de bouw van het hotel, wordt door uw overeenkomst
met HMS nu plotseling en geheel onverwacht bemoeilijkt. Sterker nog: het uitblijven van
de destijds verwachte kantoorontwikkeling op Kampershoek betekent op zich al
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verslechterde exploitatiemogelijkheden voor ons hotel. Dat rekenen wij tot ons
ondernemersrisico, maar wij kunnen niet accepteren dubbel "gestraft" te worden
doordat de toch al verminderde hotelbehoefte óók nog eens wordt opgevangen op de
oorspronkelijk voor kantoren (lees: een deel van onze klanten) bedoelde locatie.

Op de locatie Randweg West bedraagt onze investering inmiddels in totaal ruim € 5 mln
in de vorm van verwerving van grond en opstallen, uitbreiding, verbouwing en
inrichting alsmede planvoorbereiding,leges enz. Bovendien hebben ook de met ons
samenwerkende ondernemingen, die de reeds gevestigde leisure-bedrijven exploiteren,
forse investeringen gepleegd. De rentabiliteit van deze investeringen komt onder druk
te staan indien de plannen voor een Van der Valk hotel worden doorgezet.

In uw eerdergenoemde brief aan Nederweert merkt u op dat HMS een gesprek met ons
heeft gevoerd en geen belemmering ziet in het feit dat wij een hotel in Nederweert gaan
bouwen. Ter vermijding van misverstand hechten wij eraan te benadrukken dat het
omgekeerde allerminst het geval is.

Wij wijzen erop dat in juli 2008 door ZKA Consultants & Partners in opdracht van de
gemeente Nederweert onderzoek heeft plaatsgevonden naar de behoefte aan nieuwe
hotelcapaciteit. De conclusie daarvan was dat er onvoldoende marktruimte in de regio
bestaat om twee grootschalige hotels te realiseren nabij de A2 en dat op basis van
raming van toekomstige marktruimte maximaal L45 kamers haalbaar was.
Deze conclusies zijn bovendien bevestigd in een rapportage van Horeca Ondernemers
Adviseurs. Dit marktonderzoek vond plaats vóór het begin van de economische crisis
toen het ook in de hotellerie nog een stuk beter ging dan nu. Het is niet bepaald
aannemelijk dat ondanks de matige economische ontwikkeling sindsdien en het mede
daardoor achterblijven van het uitgiftetempo voor nieuwe bedrijfsvestigingen de
b ehoefte aan hotelkamers i ntu ss en zou zijn vergroot.

Blijkens uw brief stelt HMS dat het Van der Valk concept een ander marktsegment zou
bedienen dan het door ons te realiseren hotel.
Van der Valk poogt een beeld te schetsen dat het accent bij haar concept vooral op de
zakelijke markt zou liggen. Eenieder die wel eens een Van der Valk hotel bezoekt,
ervaart dat toch wezenlijk anders. Het stemt ook niet bepaald overeen met diverse
uitingen van de kant van HMS en uw college, zoals bijvoorbeeld"deze hotelontwikkeling
sluit naadloos aan bij de toeristische mogelijkheden in Weert-Wesf' en"de verwachting is
dat er veel animo is om vanuit de hotellocatie op Kampershoek de groenste regio van de

wereld per fiets of te voet te verkennen".
In het advies aan uw college met betrekking tot de intentieovereenkomst met HMS staat
dan ook met zoveel woorden dat men zich richt op zowel de zakelijke als de
leisuremarkt. Dat is ook geenszins verwonderlijk, want geen enkel hotel op een locatie
als deze kan bestaan zonder een mix van klanten uit beide categorieën. Dat geldt niet
alleen voor Van der Valk, maar zeker ook voor ons. Bovendien blijkt uit de plannen voor
een casino, bioscoop en live cooking restaurant duidelijk dat men echt niet alleen de
business markt wil bedienen.

Nobisweg 1 5721,VA Asten lTelefoon:0493 681,300 | Fax:0493 691.058 | E-mail: ìnfo@nobis.nl I Website: www.nobis.nl 
I

ABN AMRO: 523436416 | KvK: 170441.s0 | BT'w: NL006992092801 | IBAN; Nt65 ABNA 0523436416 | BIC: ABN ANL 2a 
I

HOIET NOSIS ASIEN

BESl WÈSIERN

,;i) <,



Het is volstrekt ongeloofiruaardig dat Van der Valk onze marktpositie niet zou schaden.
De komst van een zo nabij gelegen tweede groot hotel heeft direct substantiële invloed,
zowel op onze bezettingsgraad als op de gemiddelde kamerprijs, met als resultaat dat
een gezonde exploitatie niet meer mogelijk is. Bovendien zijn op onze locatie al een
casino en live cooking restaurant gerealiseerd, waarvan de exploitatie eveneens wordt
bemoeilijkt indien op korte afstand identieke leisure-functies worden gebouwd.

Wij voelen ons wezenlijk benadeeld door de handelwijze van uw college en verzoeken u
nadrukkelijk geen verdere medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van een hotel
op Kampershoek Noord, maar de huidige planologische afspraken en in het bijzonder
het convenant met de gemeente Nederweert te respecteren.
Thans is reeds sprake van vertraging in onze hotel-ontwikkeling, reden waarom wij uw
colìege nadrukkelijk verzoeken op zo kort mogelijk termijn te bevestigen dat u geen
verdere uitwerking zult geven aan het gepresenteerde plan.

Het mag duidelijk zijn dat wij bij een onverhoopte doorzetting van de aangekondigde
plannen alle (rechts)middelen zullen benutten om onze belangen veilig te stellen.
De door de komst van een Van der Valk hotel met overige leisurevoorzieningen op een
niet daarvoor bedoelde locatie te verwachten schade is stellig aanzienlijk.
Als deze onbegrijpelijke en onverantwoorde planvorming wordt doorgezet dient de
gemeente Weert dan ook met een aanzienlijke claim van zowel ons als de in ons complex
gevestigde leisure-ondernemingen rekening te houden.
Wij hopen echter dat het zover niet behoeft te komen en wij ongehinderd verder kunnen
met de afronding van ons project, zodat op korte termijn de Stadspoort Weert /
Nederweert wordt verrijkt met een (lees: één) hotel.

Van deze brief sturen wij een afschrift naar de gemeente Nederweert en naar
Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg.

Vriendelijke groet,

Het Rosvel¡Onyþerende Zaken B.V.,

R.A.PÁ\ri. Loverbosch
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