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*Z73510F233B* 

Vergadering Gemeenteraad van 21-12-2016   

Afdeling : Ruimtelijk Beleid  Raadsvoorstel: 
RAD-001293  

Naam opsteller voorstel : Koopmans, Lizette  Zaaknummer JOIN: 
Z/16/023673  

Portefeuillehouder : G.J.W. (Geert) Gabriëls  Agendapunt: 
  

 
Onderwerp 
 
Kredietstelling Zintuigenpark 
 
Voorstel  
 
Akkoord te gaan: 

1. Met de aanleg van een zintuigenpark in het IJzeren Man gebied in Weert  
2. Met toepassing van een Europese aanbesteding voor zowel de aanleg van het 

zintuigenpark als de exploitatie en in te stemmen de plaatsvervangend directeur 
Ruimte te machtigen tot het verstrekken van de opdracht na aanbesteding  

3. Hiervoor een krediet van € 208.750,- beschikbaar te stellen 
 

 
Inleiding  
 
Het initiatief om een zintuigenpark te realiseren komt voort uit de ingezonden ideeën van 
de inwoners van Weert in het kader van het jubileumjaar ‘Weert 600 jaar stad’ in 2014.  
Het zintuigenpark, dat uniek is voor de regio , bestaat uit 6 natuurbeleefplekken/ eilanden 
waar de verschillende zintuigen (horen, zien, ruiken, proeven en voelen) actief worden 
geprikkeld.  Het project sluit prima aan op de ambities van de gemeente Weert om het 
toeristisch recreatieve aanbod in het IJzeren Man gebied, als onderdeel van het grenspark 
Kempen~Broek te versterken. 
 
Het Zintuigenpark Weert is als project opgenomen in de door de zeven gemeenten in 
Midden-Limburg opgestelde Leisure Visie Midden-Limburg. Deze visie, die voortvloeit uit 
de motie Leisure,  is met bijbehorend projectenprogramma goedgekeurd en vastgesteld 
door de provincie Limburg.  
In 2014 is ter uitvoering door de gezamenlijke gemeenten  provinciale cofinanciering 
aangevraagd voor 7 projecten. Twee van deze projecten betreffen de herinrichting van de 
hoofdtoegangspoort Kempen~Broek bij de IJzeren Man in Weert en het Zintuigenpark de 
IJzeren Man. Het College van GS heeft voor de cofinanciering van de gezamenlijk door de 
gemeenten gevraagde projecten 2 mln. euro gereserveerd. 
 
Door het College van B&W  is vervolgens, op basis van een gespecificeerde begroting en 
projectplan, een projectsubsidie aangevraagd bij de provincie Limburg. De 
subsidieaanvraag is beoordeeld op grond van door Provinciale Staten vastgestelde en 
nader uitgewerkte kaders op het terrein van het economisch beleid. Zoals verankerd is in 
het Coalitieakkoord 2012-2015 Limburg, het programma economie en werkgelegenheid, 
de programma- en meerjarenbegroting, de productenraming, het ambitiedocument 
vrijetijdseconomie en de motie Leisure Midden-Limburg.  
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De provincie heeft de individuele subsidieaanvraag door de gemeente goedgekeurd en een 
beschikking verleend.  
Voor het college advies, de toerisme- en recreatievisie Midden-Limburg met bijbehorend 
projectenprogramma, de subsidieaanvraag aan de provincie Limburg en de verleende 
beschikking wordt verwezen naar de bijlagen bij de ter inzage liggende stukken.  
 
Beoogd effect/doel  
 
Beoogd is om jong en oud, mensen met (fysiek, mentaal en/of sociaal) en zonder 
beperking, intens te laten genieten van de natuurlijke omgeving van de IJzeren Man in 
Weert door het prikkelen van de zintuigen. Dit project, dat voortkomt uit een 
burgerinitiatief,  voorziet in een belangrijke maatschappelijke behoefte en vormt een 
gewenste completering van het reeds bestaande toeristisch recreatieve aanbod in het 
gebied. 
Randvoorwaarde om dit doel te bereiken is, dat deze voorziening minimaal voor de eerste 
10 jaar gratis en openbaar toegankelijk moet zijn.  
 
Argumenten  
 
1.1. Het Zintuigenpark sluit aan bij de ratificatie van het VN-verdrag voor de rechten 

van mensen met een beperking. Het betreft een extra stimulans om de 
samenleving aan te passen aan een zo breed mogelijke groep burgers, ook 
degenen met fysieke, mentale of sociale beperkingen. 

1.2. Het project sluit aan op de toeristisch recreatieve visie Midden Limburg, waarin dit 
project als kansrijk wordt gezien en waarin het beter afstemmen van het aanbod 
op een groeiende doelgroep van mensen met een beperking en/of zorgbehoefte 
als één van de speerpunten is benoemd. 

1.3. Het project sluit aan op de ambities van de gemeente Weert om het grenspark 
Kempen~Broek toeristisch  recreatief gezien sterker te positioneren. 

1.4. Het zintuigenpark vormt een goede aanvulling op het reeds bestaande 
voorzieningenaanbod , waarbij nieuwe doelgroepen kunnen worden aangeboord en 
nieuwe product markt combinaties kunnen worden ontwikkeld. Hierdoor wordt de 
vrijetijdssector versterkt, waardoor nieuwe bedrijvigheid, meer bezoekers en meer 
bestedingen in het gebied worden gestimuleerd.   

1.5. Dit project is tot stand gekomen via actief burgerschap en inzet van jeugd 
(school/opleiding). Eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de zorg voor de 
eigen leefomgeving en het beleefbaar maken van de natuur voor alle doelgroepen 
wordt middels dit project gestimuleerd. Het project kent een breed 
maatschappelijk draagvlak.  

1.6. Punt Welzijn heeft aan de Stichting Zintuigenpark toegezegd de boodschappenbus 
van Punt Welzijn in te willen zetten voor het vervoeren van de mensen met en 
zonder een beperking naar het Zintuigenpark Weert.  

1.7. Dit initiatief sluit prima aan op mogelijke doorontwikkeling van de kinderboerderij 
naar een zorgboerderij. 

1.8. Door potentiele sponsorbijdragen van ondernemers uit de binnenstad  ten behoeve 
van de exploitatie kan synergie ontstaan tussen binnenstad en het IJzeren man 
gebied als stedelijk uitloopgebied. Hierdoor kan het kooptoerisme in de binnenstad 
worden gestimuleerd. 

 
2.1. Gezien de hoogte en de aard van de investering wordt een Europese aanbesteding 

voor zowel de uitvoering van het project als ook de exploitatie door de 
inkoopadviseur geadviseerd. 
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Kanttekeningen  
 
Het uitgangspunt dat: 

 de exploitatie juridisch en financieel geborgd moet zijn door het afsluiten van een 
beheerovereenkomst met een externe partij met een looptijd van 10 jaar 
(voorwaarde beschikking provincie Limburg) en zonder kosten voor de gemeente 
Weert en 

 uitvoering van het project pas kan plaatsvinden nadat deze beheerovereenkomst 
is getekend, heeft als voordeel dat de gemeente geen financieel risico loopt in de 
exploitatie, maar als bijkomend risico dat het project geen doorgang kan vinden 
als er geen partij is die aan de voorwaarden voldoet.  
  

Financiële, personele en juridische gevolgen  
 
Er is een Stichting Zintuigenpark Weert opgericht, die aanvankelijk onder meer als doel 
heeft gesteld garant te staan voor de exploitatie van het zintuigenpark, zowel vanuit  
financieel als juridisch oogpunt middels het binnenhalen van sponsorbijdragen.  Recent  
heeft de Stichting aangegeven bij nader inzien niet hoofdelijk aansprakelijk te willen zijn 
en daarmee financieel en juridisch niet meer garant te kunnen staan voor de exploitatie.   
 
De gemeente Weert wil haar verantwoordelijkheid nemen voor de realisatie van het 
zintuigenpark en de hiervoor benodigde investering. De investering zal pas plaatsvinden 
nadat een overeenkomst is aangegaan met een externe partij die de exploitatie en 
bijbehorende financiële en juridische verantwoordelijkheid op zich neemt (zie ook 
subsidievoorwaarde provincie in verleende beschikking). De openbare en gratis 
toegankelijkheid dient daarbij voor minimaal 10 jaar geborgd te zijn. 
De Stichting Zintuigenpark heeft aangegeven een private partij gevonden te hebben. Dit 
dient te blijken uit de aanbesteding.  
Daarnaast heeft de Stichting aangegeven inspanningen te willen blijven verrichten om 
sponsorbijdragen te werven ten behoeve van de exploitatie.  Zo is er al een mondelinge 
toezegging aan de Stichting gedaan door een ondernemer in de binnenstad voor een 
bijdrage van € 25.000,- voor het eiland zien.  
 
Financiële gevolgen: 
De benodigde investering voor het zintuigenpark bedraagt € 208.750,- exclusief btw. De 
subsidie van de provincie Limburg in het kader van de motie leisure, waarvoor een 
beschikking is ontvangen, bedraagt  € 104.375,-. (50%). De benodigde bijdrage vanuit de 
gemeente Weert bedraagt daarmee € 104.375,-. 
 
Op 16 juni 2014 heeft het College van B&W ingestemd met de provinciale 
subsidieaanvraag voor het project herinrichting Hoofdtoegangspoort en het Zintuigenpark. 
 
Krediet 
Krediet Zintuigenpark            € 208.750,‐‐ 
Provinciale subsidie (50%)          € 104.375,‐‐ 
Vereiste cofinancieringsbijdrage gemeente Weert    € 104.375,‐‐ 
 
Dekking 
Op 2 juli 2013 is het College van B&W akkoord gegaan om een GOML subsidieverzoek ad.  
€ 523.500,‐ in te dienen om aanpassingen aan de passantenhaven uit te voeren. In de brief 
aan uw raad van 2 juli 2013 bent u hierover geïnformeerd.  
In dit advies van 2 juli 2013 is tevens betrokken de vooraankondiging van de  projecten 
herinrichting hoofdtoegangspoort Kempen~Broek en het zintuigenpark. Voornoemde 
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projecten maken onderdeel uit van de reservering op het meerjarenprogramma (MP) van de 
GOML. 
In de begroting 2014 is voor de uitvoering van de integrale gebiedsvisie Kempen~Broek een  
prioriteit (nr. 6) opgenomen zonder financiële dekking. In de brief aan uw raad van 18 juli 
2016 is toegelicht dat voor deze projecten separate voorstellen, inclusief dekking worden 
voorgelegd, zoals ook afgesproken bij de vaststelling van de begroting 2014. 
 
Beschikking provincie Limburg GOML subsidie(25 febr. 2014)  € 523.500,‐‐ 
 
Kredietstelling Passantenhaven (RAD‐000956 – 25‐3‐2014)  € 398.000,‐‐ 
Dekking: subsidie provincie Limburg        € 523.500,‐‐ 
Ten gunste van rekeningresultaat 2014/2016      € 125.500,‐‐ 
(verrekening ten gunste van algemene reserve)         
 
Wij stellen u voor om de vereiste cofinancieringsbijdrage gemeente Weert ad. € 104.375,‐‐ 
ten laste te brengen van de algemene reserve.  
 
Juridische gevolgen: 
Dit project heeft voor de gemeente geen juridische gevolgen, omdat de exploitatie 
financieel en juridisch niet tot de verantwoordelijkheid van de gemeente behoort.  
 
Uitvoering/evaluatie  
De deadline voor de uitvoering van dit project was door de provincie vastgesteld op 1 april 
2017 . Vertraging is ontstaan, doordat het stichtingsbestuur van het zintuigenpark recent 
heeft aangegeven  bij nader inzien de financiële en juridische verantwoordelijkheid voor de 
exploitatie niet te kunnen nemen.  
Na aanvraag voor projectduurverlenging is deze op 31 augustus j.l.  door de provincie 
goedgekeurd en is 1 april 2018 als deadline gesteld voor de uitvoering. Financiële 
afrekening kan aansluitend plaatsvinden.  
Voorgesteld wordt in te stemmen de directeur ruimte  te machtigen voor het verstrekken 
van de opdracht na aanbesteding. 
 
Communicatie/participatie  
Voorgesteld wordt dit voorstel te behandelen als een B-stuk. 
Het project Zintuigenpark is tot stand gekomen door actief burgerschap en inzet jeugd via 
scholenprogramma (techniekopleiding van het Kwadrant).  
Het initiatief kent een breed maatschappelijk draagvlak. Er is een platform opgericht 
waarin de volgende organisaties deelnemen: Stichting Land van Horne, Stichting 
Pedagogisch Sociaal Werk (PSW), Natuur- en Milieucentrum de IJzeren Man, Stichting 
Groen Weert, Platform Gehandicapten Weert, Stichting Gehandicapten Limburg, 
Koninklijke Visio, Prio Verve, welzijnsorganisatie Punt Welzijn en de gemeente Weert. 
Nadere uitwerking van het project heeft plaatsgevonden in goede afstemming met de 
Bosgroep Zuid-Nederland. 
Extern is overleg gevoerd met relevante stakeholders binnen Stichting 
Samenwerkingsverband de IJzeren Man. 
 
Advies raadscommissie  
 
Bijlagen  

 Toerisme- en Recreatievisie Midden-Limburg, projectenprogramma en 
afwegingskader 

 Subsidieaanvraag en –beschikking provincie Limburg 
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 B&W besluit akkoord subsidieaanvraag zintuigenpark en herinrichting 
hoofdtoegangspoort Kempen~Broek 

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

 Brief aanvraag financiële bijdrage Stichting Zintuigenpark met bijlagen: 
o Projectplan  zintuigenpark met bijbehorende locaties 
o Planning 
o Investeringsbegroting en exploitatie begroting 
o Artikels in media 
o Notariële akte oprichting Stichting Zintuigenpark 

 Verleend uitstel door provincie op termijn van uitvoering 
 
 
 
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 
 
 



 

 
 

 
 

Nummer raadsvoorstel: RAD-001293 
 
 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 23-08-2016; 
 
 
 
 besluit: 
 
Typ hier je tekst... 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29-09-2016. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans 
 


