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Onderwerp
Bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010, 4e partiële herziening en exploitatieplan
Kampershoek-Noord 2010, 3e herziening.

Voorstel
1. Met het ontwerpbestemmingsplan Kampershoek-Noord 2OIO, 4e partiële

herziening in te stemmen.
2. Met het ontwerpexploitatieplan Kampershoek-Noord 2010, 3e herziening in te

stemmen.
3. Met het ontwerpraadsbesluit in te stemmen.
4. Met het ontwerpbesluit omgevingsvergunning in te stemmen.
5. Met de ter inzagelegging van de ontwerpbesluiten in te stemmen.

Inleiding

Hotel Management Service (HMS) wil aan de Ringbaan Noord/A2 in Weert een 4-sterren
hotel (Van der Valk) met restaurant, welnesscenter, bioscoop met congresfaciliteiten en
casino realiseren. Volgens het vigerende bestemmingsplan geldt ter plaatse de
bestemming Kantoor, waardoor deze ontwikkeling niet rechtstreeks mogelijk is. Het
bestemmingsplan is daarom voor deze locatie herzien om genoemde functies mogelijk te
maken. Voorts is sprake van een drietal aanpassingen waarbij de bestemming Verkeer
wordt aangepast naar de bestemming Bedrijventerrein, in verband met aanpassing van
het inrichtingsplan.
Deze herziening van het bestemmingsplan heeft tot gevolg dat de ruimtegebruikskaart
van het exploitatieplan is aangepast. Voorts leidt het tot beperkte aanpassing van de
regels van het exploitatieplan. Het gevolg van deze herziening is voorts dat de
exploitatieopzet is aangepast aan (onder meer) de hiermee verband houdende wijziging
van de uitgiftecategorieën.
Naast het bestemmingsplan is tevens een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor
de bouw van het Van der Valk hotel met de genoemde functies.

Op 19 april2077 heeft de gemeenteraad besloten hiervoor de coördinatieprocedure te
doorlopen. Dat betekent dat de procedure voor het bestemmingsplan gelijk oploopt met de
procedure voor de omgevingsvergunning.
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Beoogd effect/doel

Het planologisch mogelijk maken van de beschreven hotel-leisure ontwikkeling

Argumenten

1.1. Het ontwerpbestemmingsplan is vanuit planologisch oogpunt aanvaardbaar.
Het bestemmingsplan is opgesteld in overeenstemming met een goede ruimtelijke
ordening waarbij onder meer rekening is gehouden met de ladder duurzame
stedelijke ontwikkeling, parkeren en diverse milieuaspecten.

1.2. De herziening van het exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010 is om vier
redenen noodzakelijk.
1. Met de vaststelling van het bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010, 4e

herziening wordt de planologische basis gelegd voor de realisatie van een hotel
met leisurefaciliteiten. Het gevolg daarvan is dat de oorspronkelijke mogelijkheid
om ter plaatse een kantoortoren te bouwen komt te vervallen. Dit heeft tot gevolg
dat de ruimtegebruikskaart daarop dient te worden aangepast.
2. Het inrichtingsplan is aangepast.
3. De omvang van het exploitatiegebied is verkleind wegens het niet meer
aanleggen van een groenstrook op gronden van de provincie Limburg.
4. De eigendomssituatie is geactualiseerd naarde situatie per l januari 2018. In
dat kader heeft ook een hertaxatie van de inbrengwaarden van de gronden
plaatsgevonden en is de exploitatieopzet geactualiseerd.

1.3. Het ontwerpbesluit geeft aan welke besluiten de raad straks dient te nemen.
Dit betreft de vaststelling door de raad van het bestemmingsplan en het
exploitatieplan nadat dit besluit ter inzage heeft gelegen voor het indienen van
zienswijzen. Tevens wordt in dit besluit bepaald dat de digitale versie van het plan
de authentieke versie is die juridisch bindend is.

1.4. Het ontwerpbesluit geeft aan welk besluit het college dient te nemen na de
vaststelling van het bestemmingsplan door de raad.
Dit beslLlit betreft de te verlenen omgevingsvergunning voor het Van der Valk
hotel c.a. De aanvraag past binnen het gewijzigde bestemmingsplan.

1.5. Hiermee wordt de procedure gestart met de mogelijkheid tot het indienen van
zienswijzen.

Kanttekeningen en risico's

Financiële, personele en juridische gevolgen

De legeskosten voor het bestemmingsplan zijn voor rekening van de initiatiefnemer.

Uitvoering/evaluatie

Het bestemmingsplan en exploitatieplan kunnen naar verwachting in september of oktober
2018 worden vastgesteld.

Comm u nicatie/ partici patie

Het ontwerpbestemmingsplan, het exploitatieplan en de ontwerp-omgevingsvergunning
worden na het besluit van het college en ná de bekendmaking van het vastgestelde
bestemmingsplan en exploitatieplan in verband met Heylen gedurende 6 weken ter visie
gelegd. De bekendmaking wordt op 31 mei 2018 gepubliceerd in De Lintburger -editie
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Weert, het Gemeenteblad en de Staatscourant. Het bestemmingsplan (met als bijlage de
omgevingsvergunning voor het Van der Valk hotel c.a.) en het exploitatieplan zijn
raadpleegbaar via www. ru imtelijkeplannen. nl.

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen door eenieder zienswijzen worden
ingediend op het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning.

Belanghebbenden worden per brief geïnformeerd over het Exploitatieplan. Alleen zij die
belanghebbend zijn kunnen zienswijzen indienen tegen het exploitatieplan.

In het kader van de Openbare Voorbereidingsprocedure word het advies op de TILS-Iijst
geplaatst.
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