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Onderwerp: Home Quartier 

Geachte leden van collegp en gemeenteraad Weert, 

Als betrokken Weertenaar wil ik mijn zorg om en zicht op het T)ossier Home Quartier’ met u delen. 

Nu het voormalig kazemeterrein na het vertrek van COA weer goeddeels leegstaat en de huidige eigenaar 
Stichting HQ Weert via vastgoedontwikkelaar Novaform weer uw helpende hand krijgt aangereikt in de 
persoon van wethouder Van Eijk, dringen zich de nodige nijpende conclusies en vragen op. Niet in de 
laatste plaats over de toekomstvisie en verwachting van het ^meentebestuur inzake dit deel van ‘Weert- 
West’ (dat ooit veel langer en veel beter Aovert heeft geheten). 

Als Weertenaren moeten we begrijpen dat ons gemeentebestuur destijds (2016) een bewuste keuze heeft 
gemaakt om, na aankoop van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) van het voormalig KMS-terrein en aanpa¬ 
lend voormalig BC-terrein, het geheel minus het BC-deel direct voor hetzelfde bedrag (€ 7,6 miljoen) door 
te verkopen, niet ‘to the hi^est bidder’ maar aan een snelle ondememer/buurman (lees: Anton Poell van 
Stichting Home Quartier -HQ); dit alles om hierbij en hierna zelf grip op de ontwikkelingen te kunnen 
houden (lees: woningbouw te voorkomen). Met als mooie bonus de eveneens door HQ te betalen prijs 
van het BC-deel (€ 1,7 miljoen), naar verluidt door de gemeente te besteden aan ‘ontwikkelingskosten’ in 
dit gebied. Een in vastgoedkringpn als ‘verdacht’ en ‘speculatief aangemerkte deal, met als bijvangst ‘gratis 
grond’ voor de gemeente Weert. 

Waar is de grip? Waar zit de kneep? 
Bij een deal van dergelijke omgang en voortgang kan het niet anders dan dat er door het gemeentebestuur 
afspraken zijn gemaakt en vastgelegd met de verkopende én de kopende partij. Als burgerij die door de 
gemeente in dezen wordt vertegenwoordig! is ons alleen de kant van de verkoper duidelijk gemaakt. Het 
Rijksvastgoedbedrijf, dat al minstens € 2,5 miljoen inschiet bij de deal, wil niet dat hier een strategisch 
vastgpedspelletje wordt gespeeld dat uiteindelijk leidt tot een bestemmingsplanwijziging die woningbouw 
mogelijk maakt en zodoende een extra miljoenenwinst voor HQ oplevert. Vandaar een clausule die be¬ 
paalt dat tot 2026 een dergelijke ontwikkeling alsnog afgerekend dient te worden met RVB. 
Van afspraken met koper HQ weten we echter niets. Het heeft er alle schijn van dat het gemeentebestuur 
de gewenste grip uit handen heeft gegeven. Sterker nog, wethouder Van Eijck is via de achterdeur van 
Novaform aan mogen schuiven om slechts mee te kijken naar de in opdracht van HQ in gang gezette 
nieuwe ontwikkeling van het gpbied. Nu de grip weg is en de kneep niet zichtbaar dringt zich het beeld op 
van een onbetrouwbare overheid tegpnover een lachende derde, die carte blanche laten spelen door een 
commerciële ontwikkelaar. En daar zit dan de kneep: woningbouw moet alsnog een optie krijgen, al is het 
maar om de duistere deal met HQ financieel te redden. 

Vragen 
• Wat hield de doorverkoopdeal van 2016 precies in? 
• Wat was er mis met het oorspronkelijke vij^leinenplan en het zelf de touwtjes in handen houden? 



• Kent de gemeente alle afspraakdetails tussen HQ en de gemandateerde derde partij Novaform? 
• Zo ja, wat houden deze details in? 
• Hoe verhoudt zich dit juridisch tot de afspraken tussen de gpmeente en HQ? 
• Waarom komt Novaform bij herhaling niet tot het concretiseren van ‘intenties’? 
• Staat de gemeente woningbouw nu wel toe? 
• Zo ja, waarom nu wel en voorheen niet? 
• Is hier sprake van een relatie met ‘intenties’ bij de doorverkoop? 
• Zo ja, hoe zit dat? 
• Waarom neemt de gemeente nu niet alsnog zelf de touwtjes weer in handen? 

De grip terug — maximaal en optimaal. 
Navraag bij vastgpeddeskundigen leert dat woningbouw een cash cow is waarvoor de noodzaak ontbreekt 
op het voormalig KMS-terrein. Door het bij doorverkoop meegekochte huurcontract met COA is de vol¬ 
ledige aankoopinvestering van Stichting HQ gedekt (inclusief de bonus van € 1.,7 miljoen aan de ge¬ 
meente). Hierdoor staat de boekwaarde van het huidige HQ-terrein theoretisch op nul. Andere investerin¬ 
gen zijn door HQ nauwelijks of niet gedaan, wel door COA en gemeente Weert. Dit maakt de nu opdui¬ 
kende optie voor woningbouw ‘om de exploitatie te redden’ tot een drogreden. Hier komt bij dat HQ als 
stichting geen winstoogmerk kan/mag hebben. 
Kortom, de theoretisch lage boekwaarde van dit moment maakt het complex tot een optimale locatie voor 
uitvoering van het eerder beoogde maatschappelijke vijfpleinenplan. 

Anders... 
Door hier niet maximaal voor te g^an; 
• doet de gemeente haar eigen oorspronkelijke intenties tekort; 
• draait de gemeente zelf op voor de bestemmingsplanprocedures inzake woningbouw en alle verzet 

van dien, waarvoor HQ en Novaform buiten schot blijven; 
• draait de gemeenschap op voor de kosten van alle te verwachten verwikkelingen met een ‘vreemde 

partij’ als ontwikkelaar; 
• treedt er een ander grondwaarderegime aan; oftewel, de ontwikkelaar heeft de grond gekocht voor on¬ 

geveer € 10/m2, maar als de bestemmingsplanwijziging erdoor komt, wordt deze door HQ doorver¬ 
kocht voor minimaal € 3(X)/m2 (totale winst grofweg tussen 10 en 20 miljoen euro); gebeurt dit vóór 
2026, dan gaat deze winst naar de RVD, na 2026 naar de aandeelhouders van HQ; dat geeft te raden; 
onlangs is de hele planontwikkeling door Novaform weer voomitgeschoven (richting 2026?); 

• maakt de gemeente zich tot speelbal van grondspeculatie/exploitatie door derden. 

Tot slot 
Wie houdt wie aan welke afspraken? 

Ik hoop met deze brief en uw transparante gevolgtrekkingen per kerende post maximaal en optimaal bij te 
dragen aan de enig juiste en maatschappelijk verantwoorde keuze in dezen. 

Met vriendelijke groet, 
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