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Geachte leden van de gemeenteraad,

Met belangstelling hebben wij kennis genomen van het ontwerpbestemmingsplan Randweg
West leisurekwadrant. Bekendgemaakt is dat dit plan 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 uw gemeenteraad. De
bekendmaking maakt er verder melding van dat er met de initiatiefnemer een anterieure
overeenkomst is gesloten.

Wij vinden het jammer dat wij niet de gelegenheid hebben gekregen om onze
opmerkingen hierover kenbaar te maken in het kader van het verplichte vooroverleg over
het (voorontwerp) bestemmingsplan. U had dan bij uw planvorming met onze
opmerkingen rekening kunnen houden zonder dat dit tot onnodige vertraging van de
planprocedure zou hebben geleid.

Bestudering van de planstukken geeft ons aanleiding tot het indienen van zienswijzen. 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 volgens
de regels niet worden beperkt tot wat onderzocht is volgens de toelichting dan heeft dat
gevolgen voor de ladderbeoordeling, het onderzoek naar de luchtkwaliteit, de vormvrije
m.e.r. beoordeling en de inschatting van de parkeerbehoefte. Ook vragen wij ons af of het
kostenverhaal wel voldoende verzekerd is nu niet is gebleken van een bekendmaking van
de afgesloten anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer. Bovendien mag slechts van
het vaststellen van een exploitatieplan 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.

Gezien het vorenstaande hebben wij de volgende zienswijzen op het
ontwerpbestemm ingsplan :

I. Er is niet voldaan aan de verplichting tot het voeren van vooroverleg



1 Wij zijn het niet eens met het feit dat u ons niet hebt betrokken bij de totstandkoming
van het ontwerpbestemmingsplan. Bovendien is dit in strijd met de wet. Dit hebben
we u ook al eerder laten weten in onze brief van 11 oktober 2018. Dit nadat wij er via
een e-mail aan het Samenwerkingsverband Midden Limburg achter kwamen dat naar
uw zeggen met alle belanghebbenden waaronder de gemeente Weert overleg was
gepleegd. Dit was echter voor u geen reden om ons alsnog in de gelegenheid te
stellen een reactie in te dienen op het voorontwerp. U had de overlegreacties al
verwerkt en wilde overgaan tottervisielegging van het ontwerpplan. Daarmee hebt u

er bewust voor gekozen te handelen in strijd met artikel 3.1.1., eerste lid van het
Besluit ruimtelijke ordening. Volgens de wetsgeschiedenis en de jurisprudentie mag
slechts bij hoge uitzondering worden afgezien van vooroverleg over een
bestemmingsplan met een nabuurgemeente wanneer de nieuwe ontwikkeling aan die
gemeente grenst. Als uitzondering geldt een herziening van geringe omvang of van in
planologisch opzicht gering belang. Hiervan is in dit geval geen sprake. Het
bestemmingsplan maakt immers op korte afstand van de grens met Weert een nieuw
hotel met zeer grootschalige leisurevoorzieningen mogelijk alsmede andere solitaire
leisurevoorzieningen van 6000 m2 met alle ruimtelijke en milieugevolgen van dien.

II. De behoefte aan de voorgenomen nieuwe ontwikkelingen is onvoldoende
onderbouwd en kan ook worden ingevuld binnen het bestaande stedelijke
gebied.

2. Hoewel wij op ziclrzelf geen bezwaren hebben tegen de bouw van een hotel in
Nederweert vragen wij ons af of in het bestemmingsplan de behoefte aan een nieuw
hotel met grootschalige leisurevoorzieningen op deze locatie buiten het stedelijk gebied
van Nederweert voldoende wordt onderbouwd. Het gegeven dat de ter plaatse
geldende beheersverordening de bouw van een hotel reeds toelaat, of dat het hotel
volgens een provinciaal hotelmarktonderzoek zou horen tot de harde plancapaciteit,
impliceert niet dat er geen sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling op de
nieuwe locatie, buiten de begrenzing van het gebied van deze beheersverordening. Op
pagina 14 van de toelichting wordt verwezen naar een uitspraak van de Raad van
State, die inhoudt dat verplaatsing van een functie die reeds is toegestaan binnen een
gebied, waarbij het planologisch maximum niet toeneemt, geen stedelijke ontwikkeling
betreft. Deze situatie doet zich echter hier nietvooromdat het plangebied in dit geval
wordt uitgebreid, zelfs buiten de grens van het stedelijk gebied en ook zonder dat er
voldoende waarborgen in de regels van het plan zijn opgenomen die verhinderen dat er
tevens op de oude locatie een hotel gebouwd kan worden.

3. De algemene gebruiksregel van artikel 11.1 die bepaalt dat er maar maximaal één
hotcl mct maximaal 169 lcamers in gebruik mag worden genomen is voor d¡t laatste
niet afdoende. Dit omdat los van deze regel de bouw van het hotel binnen de
bestemming Gemengd 1 reeds op grond van de verleende bouwvergunning en het
overgangsrecht gebouwd kan worden. Daarom adviseren wij u om aanvullend hierop in

de regels met betrekking tot Gemengd 2 een voorwaardelijke verplichting op te nemen
dat het hotel binnen die bestemming pas in gebruik mag worden genomen nadat de
aan Nobis op 17 februari 20L0, nr. B 2008003 verleende bouwvergunning 1" fase en de
in 2011 verleende bouwvergunning 2e fase voor de bouw van het hotel op de daarvoor
aangewezen locatie binnen Gemengd 1 onherroepelijk is ingetrokken. Zonder een
zodanige regel is het mogelijk in Gemengd 2 een hotel te bouwen en in gebruik te
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tweede hotel wordt gebouwd. Dat vinden wij niet acceptabel gelet op ons belang dat er
in Kampershoek Noord ook een hotel moet kunnen worden gebouwd en er geen
marktruimte is voor drie hotels van deze omvang.



4. Daarnaast valt ons op dat op de uitbreidingslocatie volgens artikel 4.2.2van de regels
een hotel is toegestaan met een brutovloeroppervlak van 24.600 m2. Dit is aanzienlijk
meer dan is toegestaan binnen de bestemming Gemengd 1. Daar is een hotel met een
brutovloeroppervlak van 14.320 m2 toegestaan. Op pagina 6 van de plantoelichting
staat dat dit de oppervlakte was van het oorspronkelijk geplande hotel inclusief leisure
waarvoor in februari 2010 een bouwvergunning is verleend. Ook zou er volgens dat
bouwplan nog 934 m2 voor leisure kunnen worden benut. Anders dan uit de
toelichting blijkt kunnen deze'hotel'vierkante meters dus niet enkel worden benut voor
direct aan het hotel verbonden ondersteunende functies. Dit volgt ook uit de
begripsomschrijving voor hotel onder punt 1.45 van de regels; onder het begrip hotel
valt ook leisure. Dit betekent dat dus de mogelijkheden voor hotel met de daaraan
gekoppelde leisurevoorzieningen met minstens 10.000 m2 kunnen toenemen. Een
ladderonderbouwin g ontbreekt h iervoor.

5. Daarnaast constateren wij dat op grond van artikel 4.2.7. sub b van de regels ook nog
zelfstandige leisure-activiteiten, snelweggeoriënteerde horeca en een
speelautomatenhal rechtstreeks zijn toegestaan tot een oppervlakte van maximaal
6.000 m2. In de toelichting op de pagina's 15-18 van het bestemmingsplan wordt
echter slechts een onderbouwing gegeven voor een oppervlakte van maximaal 2000
m2. Voor 4000 m2 ontbreekt dus een ladderonderbouwing.

6. Conclusie is dat de uitbreidingsmogelijkheden binnen Gemengd 2 volgens artikel 4 van
de regels van het bestemmingsplan en ook feitelijk gelet op de verdubbeling van het
planologische beslag op de ruimte, substantieel zijn. Deze uitbreidingsmogelijkheden
dienen dan ook, in vergelijking met het vigerende bestemmingsplan, te worden
aangemerkt als een stedelijke ontwikkeling zoals bedoeld in artikel 1.1., eerste lid,
aanhef en onder i, van het Bro. Dit betekent dat deze stedelijke ontwikkeling
onderworpen dient te worden aan de laddertoets van artikel 3.1.6. lid 2 van het Besluit
ruimtelijke ordening. Die onderbouwing ontbreekt voor het tweede hotel, althans zeker
voor 10.000 m2 extra leisuremogelijkheden bij de hotelfunctie, en voor een toename
van solitaire leisurefuncties met 4000 m2 meer dan is onderbouwd in de toelichting.

7. Verderzijn wij er niet van overtuigd dat de uitbreidingslocatie reeds valt binnen het
bestaande stedelijke gebied, alleen vanwege het feit dat uit de toelichting blijkt dat
deze locatie volgens de Provinciale omgevingsvisie Limburg is aangeduid als zone in het
landelijk gebied ofwel buitengebied. Van een regionale afstemming hierover is nog niet
gebleken. Dit punt wordt nog geagendeerd in SMl-verband. Het convenant tussen
Weert en Nederweert kan verder op zichzelf geen reden zijn dat de provincie positief
zou kunnen staan tegenover een dergelijke ontwikkeling in het buitengebied. Een
convenant uit 2006 kan actueel provinciaal beleid niet opzij zetten. De
stadspoortgedachte is allang verlaten door de provincie. Wij missen derhalve een
onderbouwing waarom, zo alle behoeften die de regels mogelijk maken nog nader
kunnen worden onderbouwd, in die behoefte niet kan worden voorzien in het bestaande
stedelijke gebied. Overigens staat vast dat die ruimte er is in het bestaande stedelijk
gebied, althans zeker voor één hotel met 169 kamers met een brutovloeroppervlak van
14.320 m2.

8. De redenering in de plantoelichting dat in casu sprake zou zijn van bestaand stedelijk
gebied sluit niet aan bij de definitie van bestaand stedelijk gebied en bij de uitleg die
daaraan in de iurisprudentie wordt gegeven. Ingevolge artikel 1.1.1, eerste lid, aanhef
en onder h, van het Bro, wordt in het Bro en de daarop berustende bepalingen onder
bestaand stedelijk gebied verstaan: bestaand stedenbouwkundig samenstel van
bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of
horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen,
stedeliik groen en infrastructuur. Wanneer onbebouwde gronden een agrarische
bestemming hebben leiden omstandigheden als aansluiting op bestaande bebouwing er



niet toe dat sprake is van bestaand stedelijk gebied (ABRvS 29 april 2075;
ECLI : NL: RVS : 2015 : 1340).

9. In casu ligt de beoogde uitbreiding van het plangebied ten westen van de Randweg-
west geheel buiten de grens van het stedelijk gebied. Voor een klein gedeelte geldt hier
het bestemmingsplan Buitengebied 2009. Onduidelijk is welke bestemming er geldt
voor het overige gedeelte van het plangebied met de bestemming GD-2. Op

www.ruimtelijkeplannen.nl is hier namelijk een witte vlek te zien. Volgens de

plantoelichting zou hier het bestemmingsplan Buitengebied 1998 gelden. Dit
bestemmingsplan voor het buitengebied zal naar wij aannemen niet voorzien in

bebouwingsmogelijkheden voor stedelijke functies. Het ontwerpplan voorziet hier dus
niet reeds in bebouwing voor hotel en leisure. Dit betekent dat voor de toepassing van
artikel 3.1.6 tweede lid, Bro ervan moet worden uitgegaan dat de uitbreiding van het
plangebied voor bebouwing voor o.a. horeca- en leisuredoeleinden een nieuw beslag op
de ruimte legt.

III. De uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan is niet aangetoond.

10. Ook wanneer er geen sprake zou zijn van een nieuwe stedelijke ontwikkeling, dan nog
zal op grond van artikel 3.1.6 l¡d 1 sub f. van het Bro onderbouwd moeten worden dat
er sprake is van een behoefte met het oog op de uitvoerbaarheid van het plan. Hierbij
hebben wij twijfels omdat de op 17 februari 2010 verleende omgevingsvergunning voor
wat betreft het onclercleel hotel tot op heden niet is gerealiseerd. Bovendien wordt er
nu een tweede hotel met wederom 169 kamers mogelijk gemaakt met een 10.000 m2
groter brutovloeroppervlak dan op grond van de eerder verleende bouwvergunning
voor het hotel annex leisurecentrum mogelijk is en met zelfstandige leisure-activiteiten
tot een oppervlakte van maximaal 6.000 m2, waarvan maar 2.000 m2 is gemotiveerd.
Hiervoor verwijzen wij naar de motivering onder punt II.

IV. Uitgangspunten berekeningen luchtkwaliteit kloppen niet.

11. Gelet op maximale mogelijkheden die uit de regels volgen (zie punt II) is uitgegaan
van verkeerde aannames voor de mogelijkheden voor hotel annex leisure. Er wordt een
extra hotel met 169 kamers toegevoegd en er wordt tenminste 10.000 m2 leisure
toegevoegd. Dat betekent dat met meer dan 38.000 motorvoertuigbewegingen extra
rekening dient te worden gehouden.

12. Toetsing aan milieugrenswaarden voor stikstof NO2, fijnstof (PM10) en fijnstof (PM2,5)
voldoet niet vanwege verkeerde uitgangspunten van de maximale mogelijkheden. Nu

verkeerde uitgangspunten zijn gehanteerd is het ook niet duidelijk of op de
milieubeoordelingspunten voldaan wordt aan de milieugrenswaarden voor stikstof NO2,
fijnstof (PM10) en tijnstot (PM2,5). Uitgaande van de verwachte forse toename van het
aantal verkeersbeweg ingen worden naar verwachting a lle m ilieug renswaarden
overschreden.

V. Conclusies vormvrije m.e.r kloppen niet

13. De conclusies die in de Vormvrije m.e.r.-beoordeling worden getrokken zijn gebaseerd
op uitgangspunten die afwijken van de milieuonderzoeken die in dit bestemmingsplan
zijn gedaan. In paragraaf 5.12.4 wordt wel uitgegaan van 6.000 m2 bvo
leisure/snelweggeoriënteerde horeca en een hotel van 169 kamers / 24.600 m2 bvo,
ziinda da m:vim:le nierruro nnfrlril¿kolinacmnnpliikhedpn in hef wecfeliikp rlppl van hef

plangebied. Maar uit de milieuonderzoeken die in het kader van het bestemmingsplan
gedaan zijn en waarnaar in de aanmeldnotitie vormvrije m.e.r. -beoordeling van 26 juli
2018 wordt verwezen blijkt niet dat ook rekening is gehouden met minstens 10.000 m2
bvo voor leisure doeleinden; er wordt alleen van een hotel met 169 kamers uitgegaan.
Dit betekent dat er geen sprake kan zijn van een draagkrachtige motivering van de



stelling dat dit bestemmingsplan geen belangrijke nadelige gevolgen heeft voor het
milieu. Gelet op de foutieve uitgangspunten van de milieuonderzoeken stellen wij ons
op het standpunt dat er een milieueffectrapportage nodig is voor dit bestemmingsplan
omdat belangrijke nadelige milieugevolgen niet kunnen worden uitgesloten.

VI De parkeerberekeningen sluiten niet aan op de maximale planologische
gebruiksmogelijkheden en het parkeren voor het reeds vergunde hotel is
niet afdoende geregeld.

14. De gevolgen voor parkeren zijn niet gebaseerd op de maximale mogelijkheden volgens
het bestemmingsplan, zowel de bestaande als de nieuwe mogelijkheden die het
bestemmingsplan biedt voor hotel- en leisuredoeleinden en de invulling van de
parkeerbehoefte is onvoldoende gewaarborgd in de regels. De uitvoerbaarheid van het
bestemmingsplan staat daarom vanuit het oogpunt van parkeren niet vast.

15. Volgens het parkeerbehoeftenonderzoek van Antea van 27 februari 2018 wordt voor de
berekeningen uitgegaan van de volgende scenario's:

Tabel 1: overzicht functies en scenario's ontwikkeling
locatie Ouwijck

Functie
l.Fastfoodrestaurant 1

2. Fastfoodrestaurant 2

3. Fastfoodrestaurant 3

4. Hotel

Vergaderru imte

Restaurant
5. Fastfoodrestaurant
binnen GD 1 (oostkant)

Scenario 1
400 m2 bvo

350m2/5
zalen
500 m2 bvo
400 m2 bvo

Scenario 2
800 m2 bvo

350m2/5
zalen
500 m2 bvo
400 m2 bvo

400 m2 bvo 800 m2 bvo

400 m2 bvo 800 m2 bvo

100 kamers 100 kamers

16. Worst case zijn er echter, gelet op de maximale mogelijkheden volgens de regels, veel
meer mogelijkheden. Dit betekent dat deze scenario's geen representatief beeld van de
mogelijkheden geven. Onder punt II van deze zienswijze staan de maximale
mogelijkheden die de regels van het bestemmingsplan bieden. De bovenstaande
scenario's gaan uit van een veel geringere ontwikkeling. Binnen gebied Ouwijck (het
uitbreidingsgebied ten westen van de Randweg West) wordt uitgegaan van een hotel
van maximaal 100 kamers terwijl de regels 169 kamers toelaten. Verder wordt er geen
rekening gehouden met minimaal 10.000 m2 bvo extra voor hotelgebonden leisure en
6.000 m2 zelfstandige leisure in dit gebied.

17. Verder constateren wij dat in artikel L4.2 van dit bestemmingsplan de parkeereis is
gekoppeld aan nog te verlenen omgevingsvergunningen. Dit is een afdoende regeling
voor nieuwe ontwikkelingen. Maar met dit artikel kan niet worden gewaarborgd dat er
voldoende parkeerplaatsen worden aangelegd bij realisering van het reeds vergunde
hotel met leisurecenter. In de bouwvergunning le fase is immers alleen bepaald dat
het parkeren geheel op eigen terrein dient plaats te vinden, maar niet hoeveel
parkeerplaatsen er nodig zijn in verband met het gebruikvan het hotel/leisure. Het



parkeren is daarom juridisch vanuit het oogpunt van handhaving niet afdoende
geregeld voor het reeds vergunde hotel. De bouwverordening heeft op dit punt immers
geen aanvullende werking meer. Voor die situatie zal derhalve een voorziening moeten
worden getroffen in de regels van het bestemmingsplan.

VII. Het kostenverhaal is niet verzekerd middels anterieure overeenkomsten
of een exploitatieplan.

18. Op grond van artikel 6.12 stelt de gemeenteraad een exploitatieplan vast voor gronden
waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is

voorgenomen. Het gaat hier om bouwplannen als bedoeld in artikel 6.2.1. sub b Besluit
ruimtelijke ordening (de bouw van één of meer andere hoofdgebouwen). Van de
vaststelling van een exploitatieplan kan alleen worden afgezien indien het verhaal van
kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins is

verzekerd. In de plantoelichting staat in paragraaf 7.1 weliswaar dat het kostenverhaal
wordt verzekerd met het opstellen van een anterieure overeenkomst. Maar op dit
moment staat nog niet vast dat de gemeente met alle eigenaren (de eigenaar
initiatiefnemer en de eigenaarvan Ouwijck 2) in het plangebied een anterieure
overeenkomst heeft gesloten, zodat het er naar uitziet dat bij de vaststelling van het
bestemmingsplan het kostenverhaal niet anderszins is verzekerd. Ons is namelijk niet
gebleken dat hiervan kennis is gedaan in een van gemeentewege uitgegeven blad of
een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad (aftikel 6.24lid 3 Wro). Indien tevens een
exploitatieplan door de raad dient te worden vastgesteld dan dient de tervisielegging
van het exploitatieplan in de praktijk, onrda[ hierop ook de uitgel¡reide
voorbereidingsprocedure van toepassing is, ongeveer gelijk op te lopen met de
tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan. Van bekendgemaakte anterieure
overeenkomsten noch van een ontwerpexploitatieplan is gebleken, zodat het wettelijk
verplichte kostenverhaal volgens ons niet verzekerd is.

VIII. Afsluitend

19. Wij verzoeken u rekening te houden met bovenstaande zienswijzen. Dit mede in het
licht van de belangen die de gemeente Weert heeft bij de realisering van de
ontwikkeling van het hotel met leisurevoorzieningen op haar grondgebied aan de
andere zijde van de A2 in het gebied Kampershoek. Twee hotels, zo is uit onderzoek
gebleken, kunnen goed naast elkaar functioneren, maar drie hotels is er één teveel. De
handreiking die de initiatiefnemer voor het hotel in Weert heeft gedaan om de bioscoop
in zijn hotelconcept te laten vallen houdt naar onze mening afdoende rekening met uw
belangen om de leisure-activiteiten zoveel mogelijk in uw gemeente te clusteren. De
aan het hotel verbonden casino-activiteiten vormen naar onze mening geen bedreiging
voor de zelfstandige en veel omvangrijkere casino-activiteiten in uw gemeente.
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