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Onderwerp

Beantwoording brief Skice inzake complex Poort van Limburg

Voorstel
1. Kennis te nemen van de brief van Skice BV d.d.22 februari 2019
2. In te stemmen met beantwoording conform bijgevoegde antwoordbrief

Inleiding

Op22 februari 2019 heeft Skice BV een brief verzonden aan uw college en de
gemeenteraad. In deze brief beschrijven zij de ideeën die zij hebben voor het
bedrijfsverzamelgebouw van de Poort van Limburg en benoemen zij ook een
maatschappelijke invulling te willen geven aan het zalencentrum Poort van Limburg. Zij
vragen vervolgens aan het gemeentebestuur de ruimte om hun ideeën toe te lichten en
tijd om deze verder uit te werken.

Beoogd effect/doel
Beantwoording van de brief van Skice BV

Argumenten
De afgelopen maanden hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden met Skice BV over
dit onderwerp. De ideeën en belangen van Skice BV zijn bekend. Tijdens de overleggen is
aangegeven dat Skice BV de mogelijkheid heeft tot 29 maart 2019 om 12.00 uur om een
uitgewerkt en onderbouwd voorstel voor te leggen.

Alle partijen die een bieding doen op het complex Poot van Limburg of een gedeelte
daarvan, doen dit voor eigen rekening en risico. Een bieding is onvoorwaardelijk en
partijen moeten daarom ervoor zorgdragen dat eventuele plannen voor het complex
vooraf goed zijn doordacht. Op basis van gelijkheid krijgt Skice BV dezelfde ruimte als alle
andere partijen om haar plannen uit te werken. Dit was al bekend bij Skice BV, maar deze
afspraak zal hiermee nogmaals worden bekrachtigd.
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Daarnaast geldt dat de besluitvormingsprocedure is bedoeld voor het college en de
gemeenteraad om zich goed te laten informeren over de biedingen en plannen van de
verschillende partijen. Dit proces is niet bedoeld voor partijen om de eigen ideeën verder
uit te werken.

Kanttekeningen en risico's
Indien wordt besloten om Skice BV meer ruimte te bieden dan andere partijen, dan
ontstaat ongelijkheid tussen partijen. Daarnaast ontstaat hiermee het risico dat de

besluitvorming rondom de verkoop langer gaat duren, partijen alsnog besluiten dat de
bieding daarmee niet meer gestand hoeft te worden gehouden en de verkoop onder druk
kan komen te staan.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Beantwoording van de brief heeft geen financiële, personele of juridische gevolgen

Duurzaamheid
N.v.t.

Uitvoering/evaluatie
Proces van verkoop zal verder conform eerdere planning verlopen

Com m u n icatie/ participatic

Na besluitvorming door uw college, wordt Skice BV middels bijgevoegde antwoordbrief
gcTrrforrreenJ.
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