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Geacht College,

Naar aanleiding van onze verkenning naar mogelijke locaties voor de vestiging van een nieuw hotel is

onze aandacht gevangen door de zichtlocatie aan de A2/N275 cp bedrijventerrein Kamper"shoek 2.0

te Weert.

Na een construct¡eve voorverkenning met een kleine afuaardiging van uw organisatie en met de

grondeigenaar ter plaatse willen wii het volgende verzoek aan u richten.

We zijn voornemens op het hoekkavel op Kampershoek 2.0 op de locatie van de aldaar
geprojecteerde kantoortoren een hotel te realiseren op een kavelvan ongeveer 15.000m2.

Het betreft een ontwikkeling met circa 120 hotelkamers, restaurant met 250 couverts, een business

centrum met 12 multífunctionele zalen, bioscoopactiviteit met 6 à 7 zalen tevens als auditorium te
gebruíken. Daarnaast zouden wij ook opteren voor de realisatie van een casíno.

Gelet op onze generatielange eruaring in dit segment zijn wij overtuigd van de kracht van de locatie

en staan wij in voor een succesvolle uitrol in Weert van ons beproefd concept.

lnmiddels hebben w'rj een basís- overeenstemming met de grondeigenaar, Planburo Brabant voor de

door ons beoogde ontwikkeling.

Wíj verzoeken uw college om medewerking te verlenen aan de voor de hotelontwikkeling benodigde

planologische wijziging. ln de huidige marktomstandígheden kan het wenselijk zijn de thans

beschikbare ruimte voor l<antoorontwikkeling in te wisselen voor ons business concept van

hotclovcrnachtingen voor zowel de zakelijke als de leisuremarkt. Hiermee dienen we zowel de

krachtige economische regiofunctie die Weert kenmerkt als de leisurefunctie van de groenste regio

van de wereld. Onze bedrijfsactiviteit zorgt tevens voor een te werkstelling van círca 80 Fte's.

Daarnaast fungeren wii ook als stage bedrijf binnen onze sector.

Net als het huidige bestemmingsplan voorschrijft wíllen wij een hoogte element aan de A2

realiseren, een echte landmark voor de gemeente Weert en een magneet voor ondernemers en

bezoekers in deze veelbelovende economische keyportregio.

Gelet op het feit dat we met de grondeigenaar een principeovereenkomst voor deze ontwikkeling
hebben gesloten willen wij ook graag een íntentieovereenl<omst met de gemeente Weert sluitel
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We verzoeken om een exclusief recht tot het uitwerken van ons busíness modeltot een passend
planologisch regime op de zichtlocatie van Kampershoek 2.0 en het bewerkstelligen van een
ontvankelijke omgevingsvergunningaanvraag voor de hoteltoren met bijbehorende bebouwing en
parkeerplaatsen-

De door ons gevraagde exclusíviteit bestrijkt een període van 18 maanden vanaf het aangaan van de
inte ntieove ree nkomst.

ons vertrouwen in de kracht van Weert is groot en we spreken dan ook graag de ambitie uit om zeer
voortvarend te werk te gaan om een hoteltoren aan de A2 te laten verrijzen.

ln afwachting van uw reactie verblijven wij met hoogachting,

Van der Valk Hotel Uden- Veghel Holding BV

Harry Heinrichs
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