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Van: @DeLimburger.nl]  
Verzonden: vrijdag 29 januari 2021 19:10 
Aan: @weert.nl> 
Onderwerp: Vragen namens De Limburger 
 

Zoals beloofd stuur ik hierbij onze vragen n.a.v. het dossier Weert-West. Het is een flinke lijst geworden, waarbij we 
hebben geprobeerd zo compleet en gedetailleerd mogelijk te zijn. We hopen dat jullie in de beantwoording ook 
kiezen voor uitgebreide beschrijvingen. Als we vragen om documenten, vragen we jullie in ons beider belang om dit 
niet meteen als een formeel wob-verzoek te zien/af te handelen.  
Graag willen we verder aangeven dat we – nadrukkelijk los van de beantwoording van onderstaande vragen en 
publicatie van ons verhaal half februari  – openstaan voor een gesprek met wethouder Van Eijk als eind deze maand 
de verdere ontwikkelingen helder zijn.  
 
De vragen die we graag uiterlijk 8 februari beantwoord zouden zien:  

 Welke afspraken zijn er precies gemaakt over de 1,7 miljoen die HQ bij de aankoop van de kazerne betaalde 
voor de gebiedsontwikkeling in het gebied Weert-West? Met andere woorden: wat gaat de gemeente 
precies met dit geld doen/heeft de gemeente met dit geld gedaan?  

 Heeft de gemeente een eindafrekening gemaakt van dit traject: wat is er na de afwaardering van de grond 
en de verkoop aan Ehrens uiteindelijk overgebleven voor de gemeente/aan tekort ontstaan bij de 
gemeente?  

 Waarom is het feit dat de gemeente deze percelen zelf zou behouden niet vooraf actief naar het RvB 
gecommuniceerd? Is dat achteraf gezien verstandig geweest?  

 Pas nadat het RVB duidelijkheid eiste over het achterhouden van een aantal percelen door de gemeente bij 
de doorverkoop aan HQ, werd de akte zodanig aangepast dat het bedrag van 1,7 miljoen voor 
gebiedsontwikkeling bestemd zou zijn. Waarom is dit niet uit eigener beweging gebeurd? We zien die 
betaling voor gebiedsontwikkeling niet in eerdere wob-stukken terug. Wanneer en hoe is deze constructie 
met HQ besproken danwel vastgelegd? Is de nieuwe formulering niet puur een manier om de RVB tevreden 
te stellen?  

 Ambtelijk is in 2013/2014 geopperd om het kazerneterrein te kopen door de gemeente. Waarom is daar 
toen niet voor gekozen? En is dat schriftelijk vastgelegd? Zo ja: kunnen we die documenten ter inzage 
krijgen?   

 Het bedrijf Skice was ook geïnteresseerd in het kazerneterrein. Hoe keek de gemeente tegen het initiatief 
van Skice aan?  

 Uit wob-documenten blijkt dat gaandeweg het vertrouwen in scarabee flink afnam. Waardoor kwam dat 
afnemend vertrouwen?  

 Waarom en door wie werd de Heerlense vastgoedontwikkelaar  van C’magne betrokken bij de 
plannen? Indien dit door de gemeente gebeurde: waarom?  

 Waarom had het college destijds wel vertrouwen in HQ (in oprichting) en  toen die met d  
 met de plannen van Scarabee bij de gemeente kwam en het initiatief overnam?  

 Wat maakte dat wethouder Van Eersel tijdens het gesprek op 21 september 2015 (met o.a. 
, Sterk en Van Eersel) besloot om snel met /HQ in oprichting in zee te gaan? Er lag naar 

ons weten geen businessplan van /HQ in oprichting op dat moment, enkel een beperkte presentatie 
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zonder verdere onderbouwing. Wanneer heeft het college daar destijds mee ingestemd en hoe is dat 
vastgelegd?   

 Het bedrijfsplan van Scarabee werd als onvoldragen gezien. We zien geen concreet bedrijfsplan van HQ 
tussen de wob-documenten. Heeft HQ wel zo’n plan ingediend? Zo ja: kunnen we dit in kopie krijgen? Zo 
nee: op basis waarvan is Weert dan met HQ in zee gegaan?  

 Uit wob-documenten blijkt dat provincie en gemeente er alles aan gelegen was om de prijs/taxatiewaarde 
van het kazerneterrein te drukken. Welk belang had de gemeente hierbij, nu het gemeentebestuur zelf geen 
eigenaar van het terrein wilde worden, en het terrein hooguit in een AB-BC-constructie wilde 
doorverkopen?  

 In een brief aan de taxateur (uit wob-stukken) blijkt dat gemeente de taxatiewaarde wilde drukken. Is een 
dergelijke wens of aanwijzing ook op enige manier bij de opdrachtverlening geuit aan de gemeentelijke 
taxateur? Zo ja: hoe en waarom? Zo nee: waarom niet?  

 Heeft de gemeente destijds bewust de mogelijkheid van woningbouw uitgesloten om de vraagprijs van het 
RVB te drukken?  

 In 2013 is er ook al een taxatie opgesteld van het Kazerneterrein. Wat was daarvoor de reden, gezien het 
feit dat de gemeente zelf niet wilde kopen?  

 Het verschil in taxatiebedragen tussen de taxaties van 2013 en 2015 is beperkt. Heeft de gemeente daar ooit 
vraagtekens bij gezet, gezien het feit dat in 2015 bekend was dat er een lang huurcontract met het coa lag 
waarbij de huurpenningen bijna de hele taxatiewaarde (en uiteindelijk ook de hele aankoopprijs van 
kazerneterrein en Bisschoppelijk College) dekten?  

 Het RVB kocht enkele jaren eerder de gronden voor meer dan tien miljoen euro van de gemeente (exclusief 
de gebouwen die al van het RvB waren). Hoe is het prijsverschil te verklaren? Wat is er met de ‘winst’ van 
een kleine drie miljoen euro uit deze grondtransacties gebeurd?  

 De gemeente heeft naar buiten toe vanaf 2014 steeds aangegeven dat een azc niet gewenst was. Uit wob-
stukken blijkt dat de gemeente intern in april 2015 al overtuigd was van de komst van het azc. Daar werd 
zelfs ook daarvoor al met initiatiefnemer Scarabee en met het coa uitgebreid over gesproken. Waarom is de 
komst van het azc dan toch pas op het allerlaatste moment met de inwoners gedeeld? En waarom is het 
besluit pas op het allerlaatste moment aan de gemeenteraad voorgelegd?  

 In juli 2014 belde naar onze informatie wethouder Sterk met initiatiefnemers van Scarabee met de 
mededeling dat die meteen contact op moesten nemen met het coa over verdeling van panden op het KMS-
terrein. Waarom deed Sterk dit? Hoe verhoudt zich dit tot het formele standpunt van de gemeente dat het 
coa niet welkom is op het terrein?  

 De AB-BC-constructie is destijds gekozen om grip te hebben op de ontwikkelingen op het terrein. De 
gemeente is die grip kwijtgeraakt, erkende wethouder Van Eijk tijdens het politieke debat over de 
overeenkomst met Novaform. Hoe kan het dat de gemeente de grip is kwijtgeraakt?  

 Volgens de wethouder (in diezelfde vergaderingen) krijgt de gemeente de regie terug door de 
intentieverklaring met Novaform te tekenen. Kunnen jullie uitleggen waarom/hoe je op deze manier de 
regie terugkrijgt?  

 De wethouder toont in eerder genoemde vergaderingen (commissie en raad) veel begrip voor de 
woningbouwwensen van Novaform, waarmee de gemeente al lijkt te buigen naar een ontwikkeling die ze 
eerder uitsloot. Maakt de intentieverklaring met Novaform de speelruimte voor de gemeente zo bezien niet 
juist kleiner? Kunnen jullie het antwoord toelichten?  

 Wethouder Van Eijk concludeerde tijdens het debat ook dat HQ weinig van de grond heeft gekregen in de 
afgelopen vijf jaar. Wat is er van de zijde van de gemeente sinds de aankoop van het kazerneterrein – en 
later De Lichtenberg – ondernomen om vaart te krijgen in de ontwikkeling van deze gebieden.  

 Welk onderdeel/welke onderdelen van het oorspronkelijke vijfpleinenplan en hippische plannen zijn volgens 
het college momenteel voldoende van de grond gekomen? Kunt u dit toelichten?  

 Heeft de gemeente middelen om langdurige leegstand en/of verval van het terrein tegen te gaan? Zo ja: 
welke?  

 Heeft de gemeente zelf het initiatief genomen om De Lichtenberg aan HQ te verkopen? En zo ja: waarom? 
En zo nee: wie dan?  
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 De gemeente had rapporten waarin de prijs voor restauratie van het openluchttheater werd geschat op 3,2 
miljoen euro. Zijn deze stukken gedeeld met de koper? Zo ja: wanneer? Zo nee: waarom niet?  

 Zijn er garanties gevraagd voor de daadwerkelijke restauratie van het openluchttheater? Zo ja: hoe en 
welke? Zo nee: waarom niet?  

 Hebben de hippische plannen nog een rol gespeeld in de verkoop van De Lichtenberg? Zo ja: welke? Zo nee: 
waarom niet?  

 Welke subsidies heeft de gemeente verstrekt aan HQ of gelieerde partijen voor de ontwikkeling van het 
kazerneterrein en/of De Lichtenberg? Kunnen we de betreffende besluiten en beschikkingen krijgen? Is aan 
de gestelde voorwaarden voldaan? Zo nee: wat is er met deze kennis gebeurd? 

 Scarabee vroeg leningen aan de gemeente. Zijn er uiteindelijk aan Scarabee danwel HQ of gerelateerde 
bedrijven leningen verstrekt en/of toegezegd? Zo ja: hoeveel en onder welke voorwaarden?  

 De gemeente heeft HQ een half miljoen euro huur vooruitbetaald voor de school, geld waarmee onder meer 
het gebouw kon worden opgeknapt en de kozijnen vervangen. Welke herstelwerkzaamheden hebben aan 
het gebouw plaatsgevonden?   

 Heeft het feit dat een oud-burgemeester van Weert betrokken was bij de plannen van Scarabee invloed 
gehad op de houding t.a.v. het project?  

 Welk bedrag heeft de gemeente zelf geïnvesteerd in het kazerneterrein in de periode 2015-2020 en De 
Lichtenberg in de periode 2011-2020? Kunnen jullie deze bedragen specificeren?  

 In 2016 diende zich een kandidaat-koper aan voor de Boostenzalen, kunstenaar . Dit verzoek werd 
afgewezen. Vier jaar later worden de zalen alsnog verkocht aan een andere kunstenaar en wil de gemeente 
wonen in combinatie met een atelier toestaan. Is hierover met  contact geweest? Waarom is een 
atelier nu wel mogelijk in het gebied?  

 Heeft de gemeente  gewezen op de Boostenzalen? Zo ja: waarom, in de wetenschap dat hier 
geen woonbestemming op lag? Zo nee: wie dan wel?  

 Waarom wordt woonbestemming nu mogelijk gemaakt in gebied dat zit ingeklemd tussen twee 
paardenhouderijen en dat was bestemd voor o.a. hippische evenementen.  

 Welke bestemming is er nog mogelijk voor boerderij De Helmonder nu de woonbestemming er af gaat? 
Behoort sloop tot de mogelijkheden?  

 In eerste instantie was volgens de gemeente verkoop van De Lichtenberg nodig om ontwikkelingen op het 
kazerneterrein aantrekkelijker te maken. Momenteel wordt ontwikkeling van het kazerneterrein besproken 
om juist de restauratie van De lichtenberg mogelijk te maken. Wat is volgens het college de juiste volgorde: 
is ontwikkeling het kazerneterrein nodig voor De Lichtenberg of andersom? Kunnen jullie dit antwoord 
toelichten?  

 De komst van Stal Ehrens naar Weert moest een vliegwiel zijn voor hippische ontwikkelingen in de regio. Is 
dit effect bereikt naar mening van het college? Kunnen jullie het antwoord toelichten?  

 Wanneer denkt de gemeente dat het gebied (Kazerneterrein en/of De Lichtenberg) volledig in ontwikkeling 
komt? Wanneer moet dat afgerond zijn?  

 Het bedrijf Cortho Clinics heeft volgens onze informatie interesse gehad in komst naar het Kazerneterrein. 
Dit is volgens bronnen door het college tegengehouden omdat het Sint Jans Gasthuis tegen was. Klopt dit en 
kunnen jullie hier meer informatie over verstrekken?  

  heeft als oorspronkelijke initiatiefnemer voor het kazerneplan recent een 
rekening voor gemaakte kosten ingediend bij de gemeente Weert. Om hoeveel geld gaat het? En hoe gaan 
jullie met deze claim om?  

 Bij de start van HQ werd een commissie opgericht om omwonenden te betrekken bij ontwikkelingen op het 
terrein. Gebeurde dit op last van de gemeente? Zo ja: waarom? Heeft de gemeente ooit iets 
ervaren/gemerkt van werkzaamheden van deze commissie?  

 
 
Zoals aangegeven, het is een flinke lijst. Mochten jullie vragen hebben naar aanleiding hiervan, schroom niet om 
contact op te nemen met mijn collega of mij.  
 
Met vriendelijke groet, 
 



4

Onderzoeksjournalist  
De Limburger  
Mercator 3 / 6135 KW Sittard 
Postbus 5111 / 6130 PC Sittard (The Netherlands) 

delimburger.nl  
 
De Limburger is een uitgave van Mediahuis Limburg 
 




