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Onderwerp

Zienswijze inzake het ontwerpbestemmingsplan Randweg West Leisurekwadrant gemeente
Nederweert.

Voorstel

Bijgaande zienswijze in te dienen op het bestemmingsplan Randweg West leisurekwadrant
van de gemeente Nederweert.

Inleiding

Op B november 2018 heeft de gemeente Nederweert bekendgemaakt dat het
ontwerpbestemmingsplan Randweg West leisurekwadrant met ingang van 9 november
2018 gedurende zes weken, derhalve tot en met 20 december 2018, ter visie ligt met de
mogelijkheid om gemotiveerde zienswijzen in te brengen bij de gemeenteraad van
Nederweert. Bestudering van de planstukken geeft aanleiding tot het indienen van
zienswijzen

Beoogd effect/doel

De gevolgen voor de hotelontwikkeling in Weert kansrijk te houden

Argumenten

7.De belangen van Weert bij een hotelontwikkeling in Kampershoek-Noord worden
geschaad bij het onverkort doorgaan van dit bestemmingsplan in Nederweert.

Wij zien namelijk een aantal discrepanties tussen de beschreven
ontwikkelingsmogelijkheden in de toelichting en de maximale mogelijkheden die uit de
regels voortvloeien. Wij constateren daarbij ook dat met de regels niet afdoende kan
worden voorkomen dat er twee hotels in Nederweert kunnen worden gevestigd. Wanneer
de mogelijkheden in de regels voor hotelen leisure niet worden beperkt tot wat
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onderzocht is volgens de toelichting dan heeft dat gevolgen voor de ladderbeoordeling, het
onderzoek naarde luchtkwaliteit, de vormvrije m.e.r. beoordeling en de inschatting van de
parkeerbehoefte. Ook vragen w'rj ons af of het kostenverhaal wel voldoende verzekerd is
nu niet is gebleken van een bekendmaking van de afgesloten anterieure overeenkomst
met de initiatiefnemer. Van het vaststellen van een exploitatieplan mag alleen worden
afgezien wanneer met alle eigenaren binnen het exploitatiegebied een anterieure
overeenkomst is gesloten. Uit de plantoelichting blijkt dat met de huidige grondeigenaar
van het woonperceel dat zich binnen het plangebied bevindt voorafgaand aan de
bestemmingsplanprocedure afspraken zijn gemaakt. Er wordt daarbij echter niet
gesproken van een anterieure overeenkomst. Wij vragen ons dan ook af of met deze
eigenaar een anterieure overeenkomst is gesloten.

Voor de precieze inhoud van de zienswijze wordt verder verwezen naar de conceptbrief
aan de gemeenteraad van Nederweert.

2.De mogelijkheid van een eventueel beroep bij de Raad van State vervalt indien er geen
zienswijze wordt ingediend.

Kanttekeningen Gn ricico's

Geen.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Geen.

Duurzaamheid

Uitvoering/evaluatie

Gomm u n icatie/ pa rticipatie

Overleg gevoerd met

Intern:

Mathieu Dolders, Anouk Beurskens

Extern:

Bijlagen:

Conceptbrief aan de gemeenteraad van de gemeente Nederweert
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