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Onderwerp

Voortgang programma Stedelijke Ontwikkeling

Voorstel

Met bijgaande brief aan de provincie Limburg in te stemmen

Inleiding

Op 6 maart 2017 hebben provincie Limburg en gemeente Weert een convenant
ondertekend. Dit convenant heeft betrekking op het programma Stedelijke Ontwikkeling
van de provincie Limburg en ziet op tal van projecten ter versterking van de binnenstad.
De totale investering gemoeid met dit programma bedraagt € 6,575 miljoen, waarvan de
provincie € 3,075 miljoen bijdraagt.

De provincie Limburg heeft bij schrijven d.d. 15 september 2Ot7 de subsidie toegekend
van € 3,075 miljoen.

Het college heeft op 16 januari 2018 ingestemd met de eerste tussenrapportage. Deze is
op 18 januari 2018 verzonden naar de provincie. De gemeente heeft bij schrijven d.d. 31
mei 2018 hierop een reactie ontvangen. Verder hebben we een mededeling d.d. 13 juli
2018 van gedeputeerde Geurts ontvangen aan de statencommissie Ruimte, Landbouw en
Natuur. In deze mededeling is de werkwijze opgenomen ten aanzien van de bestuurlijke
afweging die voor 1 maart 2019 plaatsvindt en heeft betrekking op de onderdelen die niet
tijdig worden gerealiseerd,

Voorwaarden van de provincie zijn:
. Op l januari 2019 dienen de projecten te zijn gerealiseerd of dienen

onherroepelijke betalingsverplichtingen te zijn aangegaan. De dekking dient te zijn
geregeld en het krediet dient door de raad beschikbaar te zijn gesteld.

. De projecten dienden voor l juli 2019 gereed te zijn, deze datum is verschoven
naar 31 december 2019.
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In Weert doet zich een aantal programma onderdelen voor waarvan de realisatie nict
overeenkomstig de vastgestelde termijnen plaatsvindt. Deze worden toegelicht en

voorzien van een oncjerbouwing. iìierover worcjt het coiiege van Geciepuieerde Staien
geïnformeerd. Een en ander is al besproken tijdens een bestuurlijk overleg op 28 augustus
2018. Onder'argumenten' wordt elk programma-onderdeel, waarbij vertraging optreedt,
toegelicht.

Beoogd effect/doel

We willen het programma voor de versterking van het stadshart in volle omvang
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Argumenten

1. Algemeen
Begin maart 2077 is het convenant met de provincie ondertekend. Het heeft echter nog

tot 15 september 2077 geduurd voordat de beschikking naar de gemeente ¡s verzonden
De beschikking is zodoende ruim een half jaar later ontvangen.

2. De oplevering van het museum is voorzien in het 2e kwaftaal 2020. De

aanbesteding moet nog plaatsvi nden.
Het project museum is complex. Er is een planning gemaakt en aan de provincie

beschikbaar gesteld. Het krediet is door de raad beschikbaar gesteld. Ook is een begroting
beschikbaar. Ondanks dat de aanbesteding nog moet plaatsvinden is het project
onomkeerbaar (raadsbesluit is genomen). De planning is realistisch, hieruit blijkt een

oplevering in het 2e kwartaal 2020 haalbaar. De onomkeerbare situatie op l januari 2019
is in voldoende mate aangetoond. Verzocht wordt in te stemmen met een latere
oplevering dan 1 januari 2020, namelijk in het 2e kwartaal 2020.

3. De verkoop van de verdiepingen van het Muntcomplex voor 7 ianuar¡ 2019 is niet
haalbaar.

Het project is gekoppeld aan de opwaardering van het Muntcomplex. Dit is een complex
en omvangrijk project. Zo dienen de eigendomsverhoudingen tussen de gemeente en

Bouwinvest, de eigenaar van de winkels, juridisch correct te worden vastgelegd.
Momenteel wordt een conceptakte opgesteld waarin de elgendomssituatie en de vestiging
van opstalrechten wordt vastgelegd. De gemeenteraad neemt op 14 november 2018 een
principebesluit over de nieuwe eigendomssituatie. Nadat de conceptakte gereed is, naar
verwachting in december 2018, wordt hierover een besluit genomen door het college. Pas

daarna kan met de inschrijvingen ten behoeve van de verkoop gestart worden. Aan de

verkoop wordt de voorwaarde gekoppeld om de verdiepingen te transformeren naar
woningen (transformatie 4.000 m2 naar 35 woningen waaronder 25 sociale huurwoningen,
conform voorwaarde in de beschikking). De haalbaarheid van de realisatie van dit aantal
woningen alsmede de categorie moet echter worden onderzocht. Mocht het niet mogelijk
blijken om dit aantal woningen te realiseren dan wel de categorie, dan vindt hierover
overleg plaats met de provincie. Naar verwachting kan de verkoop van de verdiepingen in

het eerste kwaftaal 2019 afgerond worden, waarna de verbouwing naar verwachting in

2O2O afgerond kan worden. Het RICK is in september 2018 definitief overgegaan naar de

Wilhelminasingel 12. Verzocht wordt in te stemmen met een latere onomkeerbare situatie
dan l januari 2019. Oplevering van de woningen kan wel vóór l januari 2020
plaatsvinden.

4. Het singetproject is vóór 1 januari 2019 niet uitvoeringsgereed. De onderdelen
fontein en vergroening Oelemarkt worden hieraan gekoppeld.

Het singelproject is complex en grijpt in op bestaande structuren en gebeuftenissen.
Daarnaast hccft dc raad bcpaald dat eerst een singelvisie moet worden opgesteld. Tijdens
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de verkiezingen en coalitieonderhandelingen is niet gewerkt aan het project, omdat de
richting niet duidelijk was. Daarnaast heeft de gemeente in september 2017 een akkoord
bereikt over de verwerving van de houthandel in het stadspark. Een project waarmee de
gemeente 16 jaar (minder en meer intensief) bezig is geweest. De verplaatsing zal eind
2079 zijn beslag krijgen. De gemeente is voornemens de vrijkomende locatie toe te
voegen aan het stadspark. Hier ligt een nadrukkelijke relatie met de singel. Beide
projecten dienen in samenhang met elkaar uitgewerktte worden. Het projectfontein, ook
onderdeel van het programma, wordt meegenomen in het singelproject/stadspark.
Daarnaast worden de middelen voor de vergroening van de Oelemarkt ingezet om de
verbinding tussen Oelemarkt en stadspark te versterken. Verzocht wordt om in te
stemmen met een latere onomkeerbare situatie dan 1 januari 2019. Oplevering van het
singeldeel kan waarschijnlijk wel vóór 7 januari 2020 plaatsvinden. Uitvoering van het
stadspark staat gepland vanaf Q1 2020.

5. Het project Waterput is vóór 1 januari 2019 niet uitvoeringsgereed.
Tijdens de herstrating van de Markt in 2016 is een Middeleeuwse waterput gevonden. Op
2 november 2016 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin is opgeroepen
deze waterput zichtbaar te maken. Dit project is complex, omdat de gevolgen groot zijn.
De put ligt in een terras, zichtbaar maken van de put heeft consequenties voor het gebruik
van het terras. De mening over de wijze waarop de put zichtbaar gemaakt kan worden
wisselt bij belanghebbenden. Goede communicatie met de diverse stakeholders is dan ook
noodzakelijk om voldoende draagvlakte creëren. Verzocht wordt om in te stemmen met
een latere onomkeerbare situatie dan l januari 2019. Oplevering van het project waterput
kan wel vóór 1 januari 2020 plaatsvinden.

6. Het project standbeeld en sokkel wordt in 2020 opgeleverd.
Het ruiterstandbeeld is gereed in november 2018. De sokkel kan worden gemaakt
wanneer het stadspark wordt heringericht. Dit is mogelijk nadat de houthandel is
vertrokken, Dit betekent dat het standbeeld en de sokkel in 2020 worden geplaatst in het
stadspark. De onherroepelijke betalingsverplichting is aangegaan voor 1 januari 2019.
Verzocht wordt in te stemmen met een latere opleveringsdatum dan 1januari2O2O,
namelijk 3e kwartaal 2020.

Kanttekeningen en risico's

De latere opleveringen kunnen gevolgen hebben voor de definitieve subsidievaststelling.
Daarnaast dient voor een aantal projecten dit jaar nog een raadsbesluit genomen te
worden (bijdrage Muntcomplex, vergroening en spelaanleiding Nieuwe Markt, herinrichting
Hegstraat en sfeerverl ichtin g).

De provincie heeft aangegeven in de nieuwe coalitie naar verwachting fors gaat inzetten
op klimaatmaatregelen ter voorkoming van hittestress (vergroening in de stad). Mocht een
aanvullende toekenning op dit moment niet mogelijk zijn door vrijvallende middelen van
andere gemeenten, die hun programma niet volledig gerealiseerd krijgen, is het een reële
mogelijkheid om middelen te vragen vanuit een nieuwe regeling. Dit bedrag zou dan zelfs
hoger kunnen worden. Dit is echter nog niet hard.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Voor het singelproject is € 750.000 gereserveerd.
Voor de vergroening van de Oelemarkt is € 25.000,- gereserveerd
Voor een fontein is € 80.000,- gereserveerd.
Voor de waterput is € 50.000,- gereserveerd.

Een nieuw programmaonderdeel is het beschikbaar stellen van € 440.000 voor de
vernieuwing van het Muntcomplex waaronder de upgrading van de gevel aan de zijde van
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de Nieuwe markt. Verder wordt in totaal € 358.27L besteed aan vergroening en

spelaanleidingen. Hiervoor was € 300.000 gereserveerd, dit betekent een surplus van
€ 58.27L. Voor de verlichting is aanvullend € 24.500,- nodig. Deze bedragen worden
vooralsnog uit de reservering voor het singelproject gefinancierd.

Uitvoering/evaluatie

De tweede voortgangsrapportage wordt in december 2018 gemaakt.

Com mun icatie/ participatie

Gedeputeerde Staten worden geïnformeerd middels bijgaande brief'

De brief zal onderwerp zijn van het volgende bestuurlijk overleg. Dit is gepland op 28

november 2018.

Overleg gevoerd met

Intern:

Werthouder Gabriëls
PPS: PaulVerhappen, Monique Bessems, Roeland Kolkmeijer
OCSW: Marianne van de Ven

Extern:

Provincie Limburg: Rob Cremers

Bijlagen:

1. Beschikking
2. Brief provincie n.a.v. Tussenverantwoording
3. Mededeling gedeputeerde

Pagina 4


