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Onderwerp
Opbrengsten inschrijfprocedure te vervreemden deel binnen het Muntcomplex

Voorstel

1. Kennis te nemen van het proces verbaalverkoop bij inschrijving Muntcomplex.
2. Te besluiten om op basis van de huidige biedingen niette gunnen.
3. Een programma van eisen op te laten stellen waarin de kwaliteitscriteria worden

geformuleerd voor de ontwikkelopgave.
4. De concertzaal niet meer als functie te betrekken bij deze ontwikkelopgave.
5. Geheimhouding op te leggen voor 15 jaar op de niet openbare bijlagen 1 tot en

met 4 bij dit voorstel ingevolge artikel 25 lid 2 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2
sub b en sub g Wob.

Inleiding

Beëindiging gebruik RICK en de Roos
In 2015 is een intentieovereenkomst gesloten tussen de gemeente Weert, RICK, Punt
Welzijn en Wonen Limburg in relatie tot het Muntcomplex. Gezamenlijk doel van paftijen is
te komen tot een zo goed mogelijke invulling van hun huisvestingsopgave. Híermee wordt
een algemeen maatschappelijk belang gediend, waaronder het geven van een impuls aan
de binnenstad (minder leegstand) en het voorzien in de woonbehoeften van specifieke
doelgroepen. De Roos is als onderdeel van Punt Welzijn in 2Ol7 verhuisd naar Cwartier en
het RICK is in 2018 verhuisd naar Wilhelminasingel 12.

Met de verhuizing van het RICK en de Roos naar hun nieuwe huisvesting zijn de
gemeentelijke bouwdelen van het Muntcomplex aan de Beekstraat 27 en aan het
Collegeplein 5 leeg komen te staan. De verhuizing van deze partijen uit het Muntcomplex
biedt mogelijkheden voor verkoop van deze gemeentelijke bouwdelen.

Ruiling en opstalrechten
Bouwinvest is eigenaar van de winkels in het Muntcomplex alsmede van de Muntpassage
In 2018 is tussen de gemeente en Bouwinvest een ontwikkelovereenkomst gesloten om
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herontwikkeling van het complex door Bouwinvest mogelijk te maken. Onderdeel van deze
overeenkomst betreft een ruil van bouwdelen tussen de gemeente en Bouwinvest en het
juridisch correct vastleggen van de eigendomssituatie via vestiging van opstalrechten voor
de gemeente. Bouwinvest heeft het complex het afgelopen jaar herontwikkeld en daarmee
een flinke impuls gegeven aan de aantrekkelijkheid van het kernwinkelgebied.

Een gedeelte van de werkzaamheden door Bouwinvest had betrekking op het gemeentelijk
bouwdeel aan het Collegeplein. Nadat Bouwinvest begin september 2019 deze
werkzaamheden had afgerond en de ruiling en opstalrecht tussen de gemeente en
Bouwinvest was gepasseerd, werd het mogelijk om de gemeentelijke eigendommen
(opstalrechten) te vervreemden.

Inschrijfprocedure
Tijdens de collegevergadering van 27 augustus 2019 heeft u ingestemd met het opstarten
van een inschrijfprocedure ten behoeve van de verkoop van het te vervreemden deel
binnen het Muntcomplex. De inschrijfprocedure is gestart op 2 september 2019 en is op
28 november 2OL9 gesloten.

Beoogd effect/doel
Het doel is niet te gunnen omdat de huidige biedingen onvoldoende garanties geven dat
de locatie een goede invulling krijgt. Daarnaast is het doel om te komen tot een
ontwikkelopgave van de gemeentelijke bouwdelen binnen het Muntcomplex. Dit om te
komen tot een transformatie waarmee een impuls wordt gegeven aan de leefbaarheid,
opwaardering van de binnenstad en het voorzien in de woonbehoefte van specifieke
doelgroepen. Het vervreemden van de gemeentelijke bouwdelen binnen het Muntcomplex
is onderdeel van de ontwikkelopgave.

Argumenten

1. Er is nog te veel onduidelijk om nu te gunnen
De ontvangen biedingen lopen sterk uiteen, zowel in hoogte alsook in de voorgenomen
+ran¡farma+¡a In hiilaaa 2 laia,- ananhr¡r\ ziia Aa rrarc¡h¡llan¡la hiaãinaanLrqrrJrvrrrrqlrç! ¡rr vursyv J \rrrvL vPsrruqqr J LtJtt v9 Y9rJçrrrilvrrsç urçuIrvçrr vPyçrrvrrrvrrt

inclusief de voor- en nadelen. Hoewel een aantal biedingen aanknopingspunten biedt om
nader in gesprek te gaan, zijn er op dit moment nog te veel onzekerheden en risico's.

Bij het beoordelen van de biedingen is onderkend dat het nu gunnen grote risico's met
zich meebrengt. Een aantal zaken is onduidelijk en onvoldoende geborgd zoals inzicht in
de woningbehoefte en categorieën, alsook de gewenste kwaliteitsverbetering van de gevel
aan de Beekstraat. Het Muntcomplex is een zeer belangrijke plek in de binnenstad die
vraagt om een zorgvuldige invulling. Goed beheervan de bovenverdieping van het
complex/de woningen is eveneens van belang.

Gezien het bovenstaande, wordt voorgesteld om op basis van de huidige biedingen, niet te
gunnen.

7. Het is wenselijk om een programma van eisen mef kwaliteitscriteria vnor de
ontwikkelopgave op laten stellen

Om voldoende invloed te kunnen hebben op factoren die voor de gemeente Weert van
cruciaal belang zijn, is de beste opt¡e de voorwaarden waaronder herontwikkeling voor
deze strategische locatie kan plaatsvinden aan te scherpen en aan de hand van deze
aanscherping te bezien op welke wijze het proces tot verkoop, als onderdeel van de
ontwikkelopgave, het beste kan worden vormgegeven. Een ontwikkelopgave waarbij in
overleg tussen gemeente en de kopende of ontwikkelende partij een plan wordt uitgewerkt
en een samenwerkingsovereenkomst wordt gesloten is de meest waarschijnlijke optie. De
verkoop wordt dan onderdeel van deze overeenkomst. Door het als een ontwikkelopgave
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te benaderen, kan de gemeente als eigenaar van het complex maximaal regie voeren op
het door haar gewenste resultaat. De sociaal maatschappelijke belangen en de financiële
belangen zullen hierbij tegen elkaar moeten worden afgewogen.

De komende maanden worden de randvoorwaarden bepaald voor de ontwikkelopgave.
Deze worden ter goedkeuring aan uw college voorgelegd. Op basis van deze
randvoorwaarden kan vervolgens in gesprek worden gegaan met één of meerdere
partijen, om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst, verkoop en een passende
herontwikkeling.

3. Het behoud van de concertzaal levert geluid- en brandtechnische problemen op
Voorafgaand aan de inschrijfprocedure heeft zich een kandidaat gemeld die graag de
functie van de concertzaal in de voormalige muziekschool (Beekstraat 27) wenst te
behouden. Met de kandidaat is afgesproken dat binnen de inschrijfprocedure ruimte wordt
geboden aan paftijen om een bieding te doen op de concertzaal. Om deze reden is het
bouwdeel Beekstraat 27 in drie deelpercelen aangeboden, waarbij partijen ook de
mogelijkheid hadden een bieding te doen op alleen de concertzaal. Daarnaast stond het
partijen vrij om een combinatiebod of een bod op de percelen als geheel uit te brengen.

Het behoud van de functie van de concertzaal bij de verkoop en transformatie heeft een
aantal opgaven:

. De concertzaal dient volledig te worden gecompartimenteerd ten opzichte van de
woningen;

. Voor ontvluchting is het uitgangspunt tweezijdig vluchten, waarbij door de
brandweer is voorgesteld om dit binnen het compartiment zelf op te lossen. Dit
vergt een extra investering en bouwkundige aanpassing, oÍì alle verdiepingen
binnen het compartiment toegankelijk te houden;

. De combinatie van de concertzaal en woningen binnen hetzelfde complex levert
opgaven op qua gebruik (eventuele overlast als gevolg van publieksstromen bij
voorstellingen). De ligging van de concertzaal midden in het complex maakt deze
opgave extra groot;

. Indien er meerdere functies gerealiseerd worden, dient er vanwege
brandveiligheid rekening te worden gehouden met brand-/rookcompartimentering,
vluchtroutes, brandveiligheidsvoorziening/installaties, bereikbaarheid, opstelplaats
en inzetdiepte (droge blusleiding). Dit is lastig te realiseren.

Op dit moment is de concertzaal nog steeds beschikbaarvoorevenementen, waarbij de
programmering via het Munttheater wordt verzorgd. Voor het theaterseizoen 2019/2020
zijn 7 evenementen in de programmering opgenomen. Het RICK maakt op dit moment
geen gebruik meervan de concertzaal. Zij maken gebruikvan hun eigen faciliteiten in het
pand aan de Wilhelminasingel 12. Het huidige gebruik van de concertzaal is dus beperkt.

In Weert zijn verschillende cultuurpodia aanwezig, zowel voor groot- alsook kleinschalige
evenementen. Denk hierbij aan locaties zoals het Munttheater, de Paterskerk, theaterde
Huiskamer, St. Theuniskapel, St. Rumolduskapel en de Bethelkerk. De evenementen die
nu in de concertzaal zijn geprogrammeerd, kunnen binnen de programmering van deze
locaties worden opgevangen.

Wij erkennen de culturele waarde van de conceftzaal. Gezien het bovenstaande wordt
echter voorgesteld om de concertzaal niet meer als functie te betrekken bij de
toekomstige verkoop en transformatie.
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Kanttekeningen en risico's

Biedingen komen te vervallen
Het voornemen om over te gaan tot verkoop van de verschillende delen van het
Muntcomplex blijft onverminderd bestaan. Wanneer er niet tot gunning wordt overgegaan
zal er geen verkoopovereenkomst tot stand komen. Voordat een ontwikkeltraject om te
komen tot een samenwerkingsovereenkomst met verkoop wordt gestart, worden er
duidelijke randvoorwaarden bepaald. Wanneer deze randvoorwaarden helder zijn
geformuleerd, kan in qesprek worden geqaan met de verschillende aanbieders. De partiien
zijn dan echter niet meer aan de huidige bieding gebonden. Afhankelijk van de te kiezen
ontwikkel- en verkoopstrategie, zal in de toekomst het overleg opnieuw gevoerd moeten
worden.

Su bsidie Provincie Limburg
De gemeente heeft in het verleden subsidie ontvangen van de Provincie Limburg voor
stedelijke ontwikkeling. Deze subsidie heeft gedeeltelijk betrekking op de voorgenomen
transformatie van het gemeentelijke bouwdeel binnen het Muntcomplex naar woningen.
De voorwaarden die hiervoor zijn gesteld zijn opgenomen in de inschrijfprocedure. Binnen
de transitie van de te verkopen gebouwdelen dienen ten minste 15 sociale huur woningen
te worden gerealiseerd. Deze woningen dienen minimaal 15 jaar in de sociale lruursector
beschikbaar te blijven.

Bij het opstellen van het programma van eisen zal met deze bepaling rekening worden
gehouden.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Voor de financiële gevolgen wordt verwezen naar bijlage 3 (niet openbaar).

Duurzaamheid
Bij transformatie naar woonbestemming moet rekening worden gehouden met het huidige
Bouwbesluit. Hierin zijn regels gesteld betreffende energiebesparende maatregelen. Door
transformatie wordt een verduurzaming gerealiseerd. Het toevoegen van woningen in de
f.rinnana+¡j A¡a;a+ hii aan ,.1â l^^fhããFh¡i¡l an i¡ a¡|. aan ¡, ', '---^-h^iávililtçttJLqu utqq!,l vtJ aqt r uç rçgrvqqrrrçtu çtt tÐ vv^ ççtt Yvtttt vqtt uuut4qqtttttçtu.

Uitvoering/evaluatie
De komende maanden wordt een programma van eisen opgesteld met daarin de
kwaliteitscriteria voor de ontwikkelopgave, om te komen tot een invulling van dit gebied
dat aansluit bij de woningbehoefte en de gewenste kwaliteitsverbetering op deze
strategische locatie in de binnenstad.

Commun icatie/ participatie
Alle partijen die een bod hebben uitgebracht op het complex of een deel hiervan, worden
na besluitvorming door uw college per brief geinformeerd over uw besluit. In de bijlage
zijn de antwoordbrieven toegevoegd.

De gemeenteraad zal door middel van een Raadsinformatiebrief worden geïnformeerd.

Overleg gevoerd met

Intern:
L. Korten, afdeling Ruimte & Economie
O. Hermus, afdeling Ruimte & Economie
M. Arts, afdeling Ruimte & Economie
E. Salman, afdeling Financiën & Control
L. Knapen-Simonis, afdeling Financiën & Control
S. Gielen-Belghali, afdeling Financiën & Control
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P. Verhappen, Projectbureau

Extern:
D. Verberne, Verschuuren & Schreppers Bedrijfsmakelaars
M. Ruitenbeek, Verschuuren & Schreppers Bedrijfsmakelaars
J. Houben, MHK Notarissen

Bijlagen:

Niet openbaar
1. Proces verbaal inschrijvingsprocedure
2. Biedingsformulieren inclusief bijlagen
3. Afwegingen biedingen Muntcomplex
4. Antwoordbrieven kandidaten

Openbaar
5. Raadsinformatiebrief inschrijvingsprocedure
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