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Herbestemm ing kraan Werthabou leva rd

Voorstel

1. In te stemmen met een herbestemming van de kraan als kunstwerk.
2. De raad via een raadsinformatiebrief tussentijds te informeren over de

herbestemming van de kraan.

Inleiding

Op 24 januari 2018 heeft de raad haar wensen en bedenkingen kenbaar gemaakt inzake
de samenwerkingsovereenkomst tussen Bouwbedrijf Jongen en gemeente Weert over het
plangebied Werthabouleva rd.
Deze samenwerkingsovereenkomst is op 31 januari 2018 definitief vastgesteld door het
college.

In de samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd dat wordt onderzocht op welke wijze de
kraan kan worden teruggeplaatst langs het kanaal en dat dit plan uiterlijk op 1 januari
2019 ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Zowel voor het Ontwerpbestemmingplan Binnenstad 2017, alsmede het
Ontwerpbestemmingsplan Werthaboulevard is door Rijkswaterstaat een zienswijze
ingediend tegen het terugplaatsen van de kraan.
Rijkswaterstaat heeft in haar zienswijze gemotiveerd waarom zij niet kan instemmen met
de planologische mogelijkheid in het plan om langs de Zuid-Willemsvaart een laad en
loskraan te plaatsen die uitkraagt over het water.
Zij vindt het onwenselijk dat de laad en loskraan boven het water uitkraagt omdat een
dergelijke vakwerkkraan extreem veel radarhinder geeft door valse echo's. Objecten zoals
schepen, bruggen en oevers zijn dan niet meer goed zichtbaar en herkenbaar op het
scherm. Daarmee wordt de veiligheid van de scheepvaart in gevaar gebracht.
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Om toch de kraan als industrieel erfgoed te bewaren, stellen wij voor:
1. In te stemmen met een herbestemming van de kraan in de vorm van een

kunstwerk en hiervoor een passende plek te vinden.
Dit kan worden ingevuld door een open uitvraag te doen aan (Weerter)
kunstenaars om een ontwerp te maken voor een industrieel kunstwerk
conform nog te definiëren uitgangspunten'

2. De raad via een raadsinformatiebrief tussentijds te informeren over de

herbestemming van de kraan.

Beoogd effect/doel

De kraan refereert aan de voormalige industrie aan de Werthaboulevard. Door de kraan in
te passen in een kunstwerk blijft de relatie met het industriële verleden behouden.

Argumenten

Niet van toepassing

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

Financieel:
De financiële bijdrage van de gemeente voor het terugplaatsen van de kraan is vastgelegd

in de Samenwerkingsovereenkomst met Bouwbedrijf longen'
De kosten voor een eventuele rekenvergoeding van de kunstenaar(s) en voor de realisatie
van het winnende ontwerp kunnen binnen de grondexploitatie Landbouwbelang worden

opgevangen.

Duurzaamheid

Een duurzame invulling zal als uitgangspunt worden meegegeven in de uitvraag

Uitvoering/evaluatie

In overleg met de afdeling OCSW (cultuur) zal worden bekeken op welke wijze de uitvraag
plaats vindt.

Com m u n icatic/ pa rticiPatie

De raacl worclt op de hoogte gesteld van dit herbestemmingsvoorstel door middel van

bijgaa nde raadsinformatiebrief.

Overleg gevoerd met

Intern:
Afdeling R&E Marian Arts, Peter Kuppens en Paul Verhappen
Afdeling OCSW Madelon van Hoef

Extern:
Niet van toepassing
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