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Pr¡nc¡peverzoek Hotelvestig ing Kampershoek 2.0.

ADVIES

Instemmen met het verzoek en opdracht geven tot het nader uitwerken van een
Íntentieovereenkomst met verzoeker.

TOELTCHTING

Dit advies alsmede het bijgevoegde principeverzoek is niet openbaar in verband met de
belangen van partijen als bedoeld in art.10 lid 2 onder b en g WOB.

Relatie met vorig voorstel
N¡et van toepassíng

Alqemeen:
Door Van der Valk Hotel Uden-Veghel Holding BV is bijgevoegd principeverzoek ingediend
voor het vestigen van een hotel, restaurant, business centrum, bioscoop, auditorium en
eventueel casino op de zichtlocatie van Kampershoek 2.0 in de oksel van de A2 en N275.

Ter plaatse is het bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2011 van toepassing, welk plan
de bouw van een kantoortoren en business centrum mogelijk maakt.
De gevraagde ontwikkeling wijkt af van hetgeen ter plaatse planologisch is toegestaan.
Gelet op de mankerende kantorenmarkt is het wenselijk de huidige bestemming los te
faten en de gewenste kwaliteit en magneetwerking op een andere manier te realiseren.
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Het concept zoals Van der Valk thans wenst uit te werken gaat eveneens uit van het
creëren van een hoogte-element op bedrijventerrein Kampershoek 2.0, richt zich
eveneens voor een belangrijk deel op de zakelijke markt en zal daarmee een belangrijke
impuls kunnen geven aan de langverwachte ontwikkeling op deze unieke zichtlocatie in
Weert-
Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingsplan en het
exploitatieplan noodzakelijk, Voordat deze stap definitief in gang gezet kan worden zullen
partijen een intentieovereenkomst dienen te sluiten waarin de wederzijdse uitgangspunten
vastgelegd dienen te worden.
Het sluíten van een intentieovereenkomst betekent dat uw college ten aanzien van dit
initiatief zekerheid en exclusiviteit afgeeft voor een periode van 18 maanden.

Kanttekeningen:
Het instemmen met het prineipeverzoek betekent een belangrijke eerste stap in de
rachting van realisatie van deze hoogwaardige invulling van de zichtlocatie van
Kampershoek 2.0. Regionale afstemming in relatie tot de reeds aanwezige
hotelplanvoorraad en afstemming met de provincie Limburg dient plaats te vinden vanuit
de overtuíging van de voorllggende keuze. De overtulgf ng waarmee de markt haar keuze
voor Kampershoek 2,0 heeft gemaakt zal uw college sterken in de vervolgstappen van dit
proces.

Het instemmen met het principeverzoek houdt een planologische afweging in ten aanzien
van de bestaande voorzieningen in het centrum. De kwantitatieve en kwalitatieve
onderbouwing Vãn dãze afweging dient door-dê marktpartij te geschieden. De uitkomst
van de reeds gevoerde gesprekken wijst in de richting van een versterkend effect voor de

binnenstad van voorliggend initiatief. Voor wat betreft de bijkomende functies (bioscoop
en vergaderzalen) dient het effect van dit initiatief nog nader in beeld te worden gebracht.

In 2006 is een convenant gesloten tussen de gemeenten Weert en Nederweert inzake de
ontwikkeling van de Stadspoort. De ambities zijn nog steeds valide in dit hart van de
Keyport-regio. De destijds geformuleerde uitgangspunten (denk o.a. aan het'Frunpark')
liggen door verloop van negen jaren en een hevige cris¡s thans fundamenteel anders.
Voorgaande vergt nieuwe regionale en provinciale afspraken op basis van de feitelijke
investeringsbereidheid vanuit de markt. Er is al een eerste overleg geweest met de
gemeente Nederweeft maar gelet op de voorlíggende keuze zal verder overleg en
afstemming met onze buurgemeente noodzakelijk zijn.

De grondposit¡e is eigendom van Planburo Brabant BV. Verzoeker heeft principe-
overeenstemming bereikt met de eigenaar van de grond. Deze overeenstemming is door
Planburo Brabant BV aan de gemeente bevestigd.

JURIDISCHE GEVOLGEN (O.A. FATALE TER,MIJNEI{/HANDHAVING)

Niet van toepassing

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

Het initiatief betekent een wijziging van de uitgangspunten als thans vastgelegd in het
exploitatieplan 2011. Zodra de uitgangspunten van de intentieovereenkomst bekend zijn
worden de flnanclèle effecten lnzlchtellJk.

CO M M U NICAÎI E/ PARTICI PATI E

Voor wie is dit advies van belano?:
{. Overigen (bijv. afzender/aanvrager)
Van der Valk Hotel Uden-Veghel Holding BV

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken
.1. Niet van toepassing
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Gelfviseerd wordt de voloende participatíe-instrumenten te gebruiken:* Niet van toepass¡ng

OVER,LEG GEVOERD IIET

Intern:
Theo van Tilburg, afdelingsh oofd Projectontwikkeling
René Bladd er, afdelingshoofd Rui mtetiJk Beleid

Extern:
Van der Valk Hotel Uden-Veghet Holding BV
Planburo Brabant BV

BTJLTGEN

Ooenbaar:
Niet van toepassing

Niet-ogenbaar:
Prlncipeverzoek
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