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Voorontwerp bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2070, 4e partiële herziening.

l/oonsteü

1. Met het voorontwerp bestemmingsplan'Bestemmingsplan Kampershoek-Noord
2010, 4e partiele herziening' ín te stemmen.

2" Met het opstarten van het vooroverleg voor dit plan in te stemmen.

InleidEng

Initiatiefnemer Hotel Management services/Van der valk is voornemens op het
bedrijventerrein Kampershoek 2.0 een hotel-restaurant met casino te vestigen op de
locatie Ringbaan-Noord/A2 met het volgende programma:

' hotel met circa 135 kamers (waarvan 5 grote suites/longstay), incl. reguliere
hotelfaciliteiten, zoals een bar en een ontbíjtzaal;. restaurant (circa 250 zítplaatsen);

. vergader-/congresfaciliteiten (L0 zalen, totaal ruim 600 mz netto);. amusementscentrum/casino (circa 1.300 mz).

In de collegevergadering van 22 mei 2018 heeft het college van Burgemeester en
wethouders ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ten behoeve van een
hotelontwikkeling op betreffende locatie, waarin tevens een bioscoop en skybar waren
opgenomen. Deze laatste twee onderdelen komen niet meer terug in de plannen.

voorts is sprake van een drietal kleine aanpassingen van het bestemmingsplan
Kampershoek Noord 2010 waarbij de bestemming Verkeer wordt aangepãst naar de
bestemming 'Bedrijventerrein', in verband met aanpassing van het ¡ni¡cht¡ngsplan.
Daarnaast wordt op een klein gedeelte van de bestemming 'Bedrijventerrein' aan de
Ringbaan Noord de dubbelbestemming 'Waarde Archeologie' toegevoegd, dit ter correctie.
Deze kleine bestemmingsplanaanpassingen staan op de verbeelding en worden ook in de
toelichting op het plan benoemd en toegelicht.
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Seoogd ef,f,ect/doe[

Het realiseren van een hotelontwikkeling aan de A2 middels herziening van het
tlesternrningsplan Kampershoek-l\oord 2010 en dit herziene besternmingsplan voor
vooroverleg aanbieden aan de gemeente Nederweert, het Waterschap en aan diensten van
de provincie en het rijk.

Anga'rnmenten

L.7 De locatie in principe geschikt is.
Irt f¡et voorontwerp bestemmingsplan'Kampershoek-Nc¡ord 2CII0,4e paftiële herziening'
met bijbehorende onderzoeken is gemotiveerd dat de hotelontwikkeling niet in strijd is
met een goede ruimtelijke ordening.

L.2 Het initiatief zorgt voor een stedenbouwkundige verbetering van de zichtlocatie aan de
42"
In het huidige bestemmingsplan is een kantoo¡toren van minimaal 60 meter en maximaal
B0 meter toegestaan op de locatie, zodat er beeldbepalende bebouwing op deze
zichtlocatie wordt gerealiseerd. Op deze manier zou het geplande bedrijventerrein worden
voorzien van hoekaccenten, waarbij ruimte is voor bijzondere en representatieve
architectuur. Marktomstandigheden hebben ertoe geleíd dat tot nu toe geen afnemers zijn
gevonden voor de kantoorruimte en de toren nog niet is gerealiseerd.
De ontwikkeling van een hoteltoren van 15 bouwlagen (circa 57 meter) is qua vorm en
opzet gelijkwaardig aan een kantoorontwikkeling, waardoor voornoemde
stedenbouwkundige wens alsnog wordt ingevuld.

2.1 Dit verplicht is op grond van het Besluit ruimtelijke ordening.
Het plan wordt via de website ruimtelijk inzicht voor vooroverleg voorgelegd aan diverse
instanties waaronder de provincie, het Waterschap en Rijkswaterstaat. Via een afzonderlijk
brief wordt het plan ook aan de gemeente Nederweert als betrokken nabuurgemeente
voorgelegd. Van het gevoerde vooroverleg zal een verslag worden gemaakt, dat verwerkt
wordt in het ontwerpbestemmingsplan.

Kar¡füerkenfi ngen en nisico"s

Niet van toepassing

Fi r'¡a r¡ciëleo pertoulele en ju rid iscfie gevo[ gen

Financiële gevolgen
De kosten voor de herziening van het bestemmingsplan bedragen € 5.833,80 (prijspeil
201e). Deze kosten worden bij de initiatiefnemer in rekening gebracht.
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bestemmingsplannen (810 0000/734 0012).

luridische gevolgen
Het instemmen met het voorontwerp en het voor vooroverleg voorleggen aan instanties
heeft geen juridische consequenties.

Personele gevolgen
Niet van toepassing.

Duurzaannheld

Niet van toepassing
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Llitvoeri ngleva I uat6e

In het kader van het vooroverleg krijgen de overleginstanties 4 weken de tijd om hun
reactie in te dienen.

Connnn un icatie/pa nticipatíe

Er wordt overleg gevoerd met de provincie Limburg, gemeente Nederweert, het
watertoetsloket en Rijkswaterstaat. Dit wordt bekend gemaakt via de website
www.ruimtelijkinzicht.nl" en met een brief aan de gemeente Nederweert.

Overleg gevoerd nnet

Intern:

Mathieu Dolders (Ruimte & Economie)
Cor Steijn (Projecten)

Extern:

Suzanne Driessen en Reinder Osinga (BRO)

Bijlagen:

1. Brief BRO namens HMS van 20 februari ZO2O.
2. Voorontwerpbestemmingsplan 'Kampershoek-Noord 2OLO,4e partiële herziening'

met bijbehorende onderzoeken, bestaande uit verbeelding (3 bijlagen), toelichting,
regels, en bijbehorende onderzoeken (11 bijlagen).
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