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Onderwerp
Kredietstelling herinrichting Hoofdtoegangspoort Kempen~Broek
Voorstel
Akkoord te gaan:
1. Met de herinrichting van de Hoofdtoegangspoort Kempen~Broek
2. De coordinatie van en toezicht op de uitvoering hiervan te laten plaatsvinden door
het Regionaal Landschap Kempen en Maasland
3. Hiervoor een krediet van € 160.000,- beschikbaar te stellen
Inleiding
In 2014 heeft het college kennis genomen van de Toerisme- en Recreatievisie MiddenLimburg, het afwegingskader en projectenprogramma. Dit is door de 7 gemeenten in de
regio Midden Limburg opgesteld samen met Provincie en relevante stakeholders. Dit naar
aanleiding van de eerder in Provinciale Staten aangenomen motie ‘Leisure MiddenLimburg’.
Door de gezamenlijke gemeenten is in 2014 provinciale cofinanciering aangevraagd voor
de uitvoering van 7 projecten, waarvoor het College van GS 2 mln euro heeft
gereserveerd. Vervolgens is het college van de gemeente Weert akkoord gegaan met een
afzonderlijke subsidieaanvraag aan het College van Gedeputeerde Staten voor de
herinrichting van de hoofdtoegagnspoort Kempen~Broek en het Zintuigenpark de IJzeren
Man. Beide maken deel uit van het integrale projectenprogramma voor Midden-Limburg en
sluiten aan op de ambities van de gemeente Weert om het grenspark Kempen~Broek
toeristisch recreatief sterker te profileren.
Voor het betreffende college besluit, de toerisme- en recreatievisie Midden-Limburg met
bijbehorend projectenprogramma, de subsidieaanvraag aan de provincie Limburg en de
verleende beschikking wordt verwezen naar de bijlage bij de ter inzage liggende stukken.

Beoogd effect/doel
1. Realisatie herinrichting Hoofdtoegangspoort Kempen~Broek
Beoogd is herinrichting van de hoofdtoegangspoort van grenspark Kempen~Broek in de
uniforme grensoverschrijdende huisstijl van Kempen~Broek. De beoogde locatie is
gelegen aan de Geurtsvenweg in het IJzeren Man gebied in Weert. Dit wordt bereikt
door:

Totaal aantal pagina’s: 5
Pagina 1

*Z7341F53F8D*





Het plaatsen van herkenbare Kempen~Broek bakens op diverse lokaties op de
parkeerplaats aan de Geurtsvenweg die verwijzen naar de afzonderlijke
toeristisch recreatieve voorzieningen en het bezoekerscentrum NMC de IJzeren
Man. Voor een impressie wordt verwezen naar de ontwerptekeningen in de
bijlage bij de ter inzage liggende stukken.
Herinrichting van het bestaande bezoekerscentrum de IJzeren Man naar een
bezoekersonthaalpunt voor het grenspark Kempen~Broek.
Voor een impressie wordt verwezen naar de ontwerptekeningen in de bijlage
bij de ter inzage liggende stukken.

Argumenten
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

In een grensoverschrijdende visie op bezoekersonthaal voor het Kempen~Broek is
het IJzeren Man gebied benoemd als hoofdtoegangspoort samen met de
Pollismolen in Bree.
De visie is vastgesteld door de gezamelijke partners van het Kempen~Broek, die
reeds jarenlang succesvol en innovatief samenwerken.
De bovenregionale onthaalfunctie wordt versterkt middels eenduidige herkenbare
profilering.
Het toeristisch-recreatief potentieel van grenspark Kempen~Broek en de branding
en profilering worden versterkt, waardoor nieuwe bedrijvigheid, meer bezoekers
en meer bestedingen in het gebied worden gestimuleerd.
De uniforme Kempen~Broek huisstijl is al uitgevoerd aan Belgische zijde.
Realisatie aan Nederlandse zijde is gewenst om een toename van bezoekers aan
het grenspark vanuit Nederland te stimuleren.

2.1.

Het Regionaal Landschap Kempen en Maasland bewaakt de uniforme huisstijl van
grenspark Kempen~Broek en heeft de herinrichting van de hoofdtoegangspoort
Kempen~Broek in Belgisch Limburg uitgevoerd.

3.1.

Zie nadere toelichting onder financiele gevolgen.

Kanttekeningen Er zijn geen kanttekeningen op bovenstaand voorstel.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Financiele gevolgen:
De benodigde investering voor de herinrichting hoofdtoegangspoort Kempen~Broek
bedraagt € 160.000,- exclusief btw. De toegezegde subsidie van de provincie Limburg
bedraagt € 80.000,- (50%).
De investering kan conform eerder besluit (BWbesluit d.d. 4 juni 2013, nr. 006104)
plaatsvinden op prioriteit “Weerterbergen/Laurabossen/Kempenbroek” (prioriteit no. 6)
ad. € 1.485.588,- welke bij de begroting 2014 is vastgesteld.
Op 16 juni 2014 heeft het College van B&W ingestemd met de provinciale
subsidieaanvraag voor beide projecten en dat de investering plaats kan vinden op
bovengenoemde prioriteit.
In het besluit van 2 juli 2013 om een GOML subsidieverzoek ad. € 523.500,- in te dienen
om aanpassingen aan de passantenhaven uit te voeren, is het College akkoord gegaan
om de gemeentelijke dekking op prioriteit nr.6 te handhaven. Dit ten behoeve van de
dekking voor de uitvoering van het project herinrichting hoofdtoegangspoort
Kempen~Broek en het Zintuigenpark. Voor betreffend B&W besluit wordt verwezen naar
de bijlage bij de ter inzage liggende stukken.
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Zoals afgesproken bij de vaststelling van de begroting 2014 worden concretisering van het
project, formele kredietstelling en bijbehorende dekking middels dit voorstel afzonderlijk
aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.
Dekking
Vanuit het regiofonds GOML zijn MIP projecten tot en met 2015 vastgesteld. Per saldo
heeft lagere vaststelling/uitbetaling van subsidies plaatsgevonden. Het reeds ontvangen
aandeel van de gemeente Weert bedraagt afgerond € 88.500,--.
Voorgesteld wordt om de benodigde bijdrage van Weert aan bovengenoemd project ad.
€ 80.000,-- ten laste te brengen van de afrekening GOML gelden. Het restant bedrag van
de afrekening GOML gelden bedraagt daarmee € 8.500,- en zal ten gunste worden
gebracht van de algemene reserve.

Vereiste investering herinrichting hoofdtoegangspoort KB
Subsidie provincie Limburg
Vereiste gemeentelijke bijdrage
Ontvangen uitbetaling lager geraamde GOML subsidies
Restant afrekening GOML gelden t.g.v. de algemene reserve

€ 160.000,- excl. btw
€ 80.000,€ 80.000,€ 88.500,€
8.500,-

Personele gevolgen:
Voorgesteld wordt de coordinatie van en toezicht op de uitvoering van de herinrichting
hoofdtoegangspoort Kempen~Broek te laten plaatsvinden door het Regionaal Landschap
Kempen en Maasland. Zodoende wordt integrale uitvoering conform huisstijl grenspark
Kempen~Broek geborgd.
Dit project heeft verder geen personele gevolgen.
Juridische gevolgen:
Dit project heeft geen juridische gevolgen.
Uitvoering/evaluatie
Met stakeholders zal evaluatie plaatsvinden of realisatie heeft geleid tot de gewenste
doelen.

Communicatie/participatie
Voorgesteld wordt dit voorstel te behandelen als een B stuk.
Betreffend voorstel maakt deel uit van de integrale visie op bezoekersonthaal binnen het
grenspark Kempen~Broek. Deze visie is in gezamenlijk verband met de projectpartners uit
het samenwerkingsverband Kempen~Broek tot stand gekomen.
Overleg gevoerd met
Intern:
RB: Werner Mentens, Maaike van Roij
Openbaar Gebied: Wil op het Roodt
OCSW: Peter Verheijen
Financien: John Camp
Extern:
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Regionaal Landschap Kempen en Maasland en projectpartners grenspark Kempen~Broek
Natuur- en Milieucentrum de IJzeren Man
Relevante stakeholders binnen Samenwerkingsverband de IJzeren Man

Bijlagen
De volgende bijlagen liggen ter inzage bij het stuk:

Toerisme- en Recreatievisie Midden-Limburg, projectenprogramma en
afwegingskader

Subsidieaanvraag en beschikking provincie Limburg

B&W besluit akkoord subsidieaanvraag zintuigenpark en herinrichting
hoofdtoegangspoort

B&W besluit akkoord GOML subsidieaanvraag herinrichting Werthaboulevard,
horecagedeelte Bassin en aanpassingen Passantenhaven

Impressieschetsen/ ontwerptekeningen met bijbehorende begroting

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris,
de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans
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Nummer raadsvoorstel: RAD-001262

RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14-06-2016;

besluit:
Akkoord te gaan:
1. Met de herinrichting van de Hoofdtoegangspoort Kempen~Broek
2. De coordinatie van en toezicht op de uitvoering hiervan te laten plaatsvinden door
het Regionaal Landschap Kempen en Maasland
3. Hiervoor een krediet van € 160.000,- beschikbaar te stellen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20-07-2016.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

