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Onderwerp

Samenwerking visieontwikkeling Horne Quartier en De Lichtenberg

Voorstel

In te stemmen met de definitieve intentieovereenkomst tussen gemeente Weert en
Novaform Vastgoedontwikkelaars BV voor de herbestemming van Horne Quartier en De
Lichtenberg.

Inleiding

In de collegevergadering van t7 september 2019 heeft u ingestemd met de concept-
intentieovereenkomst met Novaform Vastgoedontwikkelaars BV inzake de herbestemming
van Horne Quaftier en De Lichtenberg. Deze is op 13 november 2019 voorgelegd aan de
gemeenteraad voor wensen en bedenkingen.

De gemeenteraad heeft aangegeven dat
. zij maximale vrijheid moet houden bij de beoordeling van de plannen die worden

uitgewerkt;
. het voor Novaform/HQ volstrekt duidelijk moet zijn dat de raad bij de beoordeling

van plannen op geen enkele manier is gebonden aan wat in de planvoorbereiding
wordt uitgewerkt.

Zij spreekt de wens uit dat
. in de intentieovereenkomst herbestemming Horne Quartier en De Lichtenberg aan

aftikel 1 een lid 3 wordt toegevoegd dat luidt:
o Initiatiefnemer is zich er van bewust dat voor een wijziging van het

bestemmingsplan die voor realisering van een plan nodig zou kunnen zijn
de medewerking van de gemeenteraad nodig is en dat deze overeenkomst
de raad op geen enkele wijze bindt.
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Definitieve besluitvorming over de intentieovereenkomst tussen gemeente Weert en

Novaform Vastgocdontwikkelaars BV voor de herbestemming van Horne Quartier en De

Lichtenberg.

Argumenten
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intentieovereen komst.
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Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Conform wens van de gemeenteraad.

Commun icatie/ participatie

De omwonenden en belanghebbenden worden in een informatieavond geïnformeerd over
de herbestemming van het gebied.

Overleg gevoerd met

Intern:
Niet van toepassing.

Extern:
Niet van toepassing.

Biilaqen:
-. Intentieovereenkomst-Novaform Vastgoedontwikkelaars BV.
¡ Wensen en bedenkingen raad gemeente Weeft.
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