
VISIE CENTRUM-NOORD 

Weert, 30 mei 2016 

 

Introductie 

Centrum-Noord is een binnenstedelijk kantorenpark met een hoogwaardige uitstraling. Centrum-

Noord heeft in het op 12 december 2014 vastgestelde POL2014 (Provinciaal Omgevingsplan 

Limburg) de status van ‘concentratiegebied’ voor kantoren. Het kantorenpark is gelegen op een 

locatie die goed bereikbaar is, een hoge ruimtelijke kwaliteit kent qua gebouwen en openbare 

ruimte en met name aan de randen grotendeels gevuld is. De gemeente Weert kan nog enkele 

hectaren uitgeven. Tevens zijn nog enkele terreinen uitgegeven maar nog niet bebouwd. De 

kantorenmarkt stagneert en is structureel veranderd: er is vooral sprake van een vervangingsvraag 

en nog maar een beperkte uitbreidingsvraag. De vraag gaat verder vooral uit naar kleinschalige 

panden met flexibel in te delen vloeroppervlakten. Het coalitieprogramma 2014-2018 van de 

gemeente onderkent ook deze ontwikkeling en stelt voor om te onderzoeken of in het gebied 

Centrum-Noord een andere invulling mogelijk is dan alleen kantoren.  

In deze notitie wordt hier antwoord op gegeven. Daarbij wordt het gebied in zuidelijke richting iets 

opgerekt en wordt ook het nog te ontwikkelen woongebied aan het kanaal, Beekpoort-Noord 

genaamd, meegenomen omdat het in ruimtelijk opzicht een geheel vormt. In deze notitie wordt 

onder de naam ’Centrum-Noord’ het grotere plangebied bedoeld. Op de kaart ‘huidige situatie’ 

(bijlage 2) wordt het plangebied aangeduid.  

Huidige situatie 

De locatie ligt goed bereikbaar aan de Ringbaan-Noord en de Eindhovenseweg, grenzend aan de 

binnenstad. Zij wordt aan de noordzijde begrensd door de wijk Boshoven en aan de westzijde door 

een kleinschalig woonbuurtje en het sportpark Boshoven (Oda). 

Het grootste gedeelte van het gebied is aangewezen als kantoorgebied. Het kantoorgebied 

Centrum-Noord heeft een omvang van bruto 15,2 ha. (netto 12 ha.) Dit is het enige 

(monofunctionele) kantorenpark in Weert. Centrum-Noord is ontwikkeld vanaf eind jaren ’90 en 

kenmerkt zich door een goed vestigingsklimaat: de openbare ruimte en de gebouwen kennen een 

hoge ruimtelijke kwaliteit en de locatie is uitstekend bereikbaar via auto, fiets en openbaar 

vervoer. 

Van de in totaal 112.396 m² vvo (in gebruik zijnde) kantoorruimte in Weert is hier 32.707 m² 

(29 %) te vinden. Met een gemiddelde oppervlakte van ruim 1.000 m² is het aanbod vooral 

grootschalig van aard. De binnenstad van Weert herbergt het grootste kantooroppervlak (42.812 

m²); met in totaal 93 panden zijn deze vooral kleinschalig van opzet. Medio 2015 stond 16.853 m² 

leeg in Weert ofwel 15% van de totale kantoorruimte. De leegstand op Centrum-Noord is 10% 

(3.498 m²) en zit daar ruim onder.  

Medio 2015 waren op Centrum-Noord 31 bedrijven gevestigd, deels met een bovenregionaal 

karakter. Op de overgang naar het woonbuurtje liggen 9 reeds ingevulde woon-werkkavels en nog 

twee uit te geven woon-werk kavels.  

In Centrum-Noord is nog circa 3,6 hectare uit te geven door de gemeente Weert. In het kerngebied 

van het kantorenpark zijn nog flexibele kavels beschikbaar. Langs de Eindhovenseweg in de hoek 

bij de Stadsbrug is een kavel van de gemeente te koop van circa 5.900 m². Verder zijn aan de 

Eindhovenseweg 3 kantoorgebouwen gepland (Porta 1, 3 en 4). Deze zijn in april 2003 vergund (2 



vergunningen voor in totaal 4 kantoren) aan Bouwontwikkeling Jongen bv (voorheen Meulen) maar 

echter nog niet gerealiseerd. Porta 2 is wél gerealiseerd. De bij de Porta’s behorende gronden zijn 

verkocht, dus niet meer in eigendom van de gemeente (in totaal gaat het om 10.000 m² bvo). 

De locatie, gelegen tussen de Suffolkweg, Schepenlaan en het fietspad (Carringtonlaan), maakt 

formeel geen onderdeel uit van Centrum-Noord als kantoorgebied. In dit gebied staan nu 3 

woningen. Verder is dit gebied braakliggend terrein. Het eigendom ligt bij een aantal particulieren 

en bij de gemeente Weert. In deze notitie is deze locatie meegenomen als zijnde een integraal 

ruimtelijk onderdeel van het gebied. 

 

Bestaande kaders 

Er zijn 3 kaders van toepassing op het gebied Centrum-Noord, die als vertrekpunt dienen voor de 

visie: 

1. Bestemmingsplan Weert-Noord en Graswinkel 2010:  

o De kantorenlocatie Centrum-Noord is bestemd voor kantoren. Uitgangspunt is dat 

het gebied ruimte moet bieden aan zakelijke en maatschappelijk niet 

publieksgerichte dienstverlening. Gebouwen mogen in principe een maximale 

goothoogte krijgen van 12 meter en een maximale bouwhoogte van 15 meter. De 

molenbiotoop zorgt voor verdere restricties ten aanzien van de hoogte. Het 

bouwvlak mag voor maximaal 55% van het bouwperceel worden bebouwd met 

uitzondering van het gebied aan de Eindhovenseweg waar een 

bebouwingspercentage van 70% geldt. 

o Het gebied tussen de Suffolkweg, Schepenlaan en het fietspad heeft de 

bestemming ‘Wonen’. Er is planologisch ruimte voor 205 woningen 

(appartementen). In de grondexploitatie van de gemeente is dit aantal 

teruggebracht tot 52 (grondgebonden woningen). In de 

woningbouwprogrammering wordt het aantal woningen teruggebracht tot 67 

woningen (vastgesteld in de ‘Beleidsregel terugdringen planvoorraad’ d.d. 17 mei 

2016). Aanpassing van het bestemmingsplan is voorzien in 2018. Dan wordt het 

maximum aantal woningen teruggebracht van 205 naar 67. 

 

2. Structuurvisie Weert 2025:  

o Kantoren: de insteek is concentratie van het grootschalige aanbod op Centrum-

Noord en de kleinschalige vraag zich richt op hergebruik van bestaande ruimten in 

en rond de binnenstad. Bovendien kan de vraag naar kleinschaliger kantoorruimte 

gebruikt worden als alternatieve invulling bij winkelleegstand in het deel van de 

binnenstad dat niet hoort tot het kernwinkelgebied. Op Kampershoek 2.0 is de 

bouw van een grootschalige kantoortoren mogelijk.  

o Woonbeleid: Weert wil de kwaliteit van wonen nog aantrekkelijker maken en meer 

onderscheidende woonmilieus realiseren. Naast de huidige suburbane woonwijken 

en de realisatie van de woonuitbreidingen Laarveld en Vrouwenhof, wil de 

gemeente inzetten op een stedelijke woonomgeving in het centrum en bij het 

kanaal. Dit is onderdeel van het te ontwikkelen Waterfront van Weert. Verder 

dienen er minder woningen gebouwd te worden dan voorzien in de plannen. 

Beekpoort-Noord valt in het ‘oranje bakje’: hier zitten plannen in die in 2018 

opnieuw geprioriteerd worden. Vanwege de overcapaciteit in de planvoorraad dient 

het aantal woningen in de planvoorraad te worden verminderd. We gaan er vanuit 



dat de plancapaciteit voor dit gebied wordt teruggebracht van 205 naar 67 

woningen en van appartementen naar (grotendeels) grondgebonden woningen.  

 

3. Visie stadshart: De afgelopen jaren heeft Weert zich ontwikkeld richting het water. 

Appartementen zijn gebouwd, de Werthaboulevard is autoluw geworden en opnieuw 

ingericht als kwalitatief hoogwaardig verblijfsgebied, de openbare ruimte rondom het 

haventje is heringericht en ook bestaat de wens het Bassin aan te pakken. In de visie 

wordt de wens uitgesproken om de stadspool Bassin en omgeving verder ruimtelijk en 

programmatisch te ontwikkelen om zodoende de noordelijke entree van de binnenstad te 

versterken. De overzijde van het kanaal (zijde Centrum-Noord) dient hierbij betrokken te 

worden. De gemeente Weert zet naast deze plek ook in op de versterking van de 

recreatieve functies op en langs het kanaal. In dit verband is in de structuurvisie een 

onderzoek opgenomen naar de mogelijkheid voor een tweede passantenhaven.  

 

Visie 

De visie op dit gebied vormt in wezen de doorvertaling van de Structuurvisie Weert 2025 en de 

Visie op het stadshart. Daarbij zijn 3 aspecten van belang: 

1. Centrum-Noord blijft een kansrijke locatie voor kantoren, vanwege de goede 

vestigingsfactoren zoals ontsluiting, courante gebouwen en hoge ruimtelijke kwaliteit. Er is 

echter in totaliteit minder vraag naar vierkante meters. 

2. In een tijd van schaarste aan programma (zoals kantoren) moet er programmatisch 

gestuurd worden in de stad op sterke clusters (concentratie) en synergievoordelen. Dit 

betekent keuzes maken en niet ‘alles overal mogelijk maken’. 

3. Centrum-Noord en met name de zone langs de Eindhovenseweg en het kanaal vormt een 

strategische locatie in Weert. Een van de ‘hot spots’ van Weert. Zeer goed ontsloten, aan 

de entree naar de binnenstad/omgeving Bassin en aan het water. 

 

In deze visie (zie bijlage 3) houdt Centrum-Noord de hoofdfunctie kantoren maar is verkleuring 

mogelijk. De randen en de entrees, grotendeels al ingevuld met kantoren, dienen een 

kantoorfunctie te houden. Dit betekent dat de vraag naar kantoren naar dit gebied geleid moet 

worden zodat de Porta-gebouwen 1, 3 en 4 zo snel mogelijk gerealiseerd worden en de entree van 

de binnenstad de begeleiding krijgt die het verdient. Huidige kantoorpanden worden bij voorkeur 

niet opgesplitst in kleinere units. De gemeente kan hierin een stimulerende houding aannemen, 

afdwingbaar is dit allerminst.  

In de Beleidsnota inzake ‘Planologische afwijkingsmogelijkheden’ volgens artikel 4 bijlage II van 

het Besluit omgevingsrecht, is de mogelijkheid gegeven om het gebruik van gebouwen te wijzigen 

naar bedrijven in categorie 1 en 2. Deze mogelijkheid geldt voor de huidige kantoorgebouwen in 

Centrum-Noord mits voldaan wordt aan een aantal algemene criteria (milieu, functioneel, 

bezonning, privacy, voldoende parkeren) en ruimtelijke criteria (geen onevenredige aantasting van 

bijvoorbeeld het straatbeeld). Aanscherping van deze beleidsnota is gewenst ten aanzien van het 

type bedrijvigheid en de gebieden waar we wel en geen bedrijfsmatige verkleuring wensen. De 

kavels direct ten noorden van de Schoutlaan en tussen de Schepenlaan en Schoutlaan kunnen 

verkleuren naar lichte bedrijfsactiviteiten. Ook in nieuwe gebouwen in het binnengebied kunnen 

bedrijven in categorie 1 en 2 zich vestigen in de toekomst. Deze percelen zijn vanaf de Ringbaan-

Noord en Eindhovenseweg nauwelijks zichtbaar. Verlies aan esthetische kwaliteit die een 

verschuiving van kantoorfunctie naar bedrijfsfunctie doorgaans met zich meebrengt heeft dan ook 

beperkte invloed op het aanzien van Weert. Dit betekent dat in afwijking van de huidige 



kruimelgevallenregeling in de toekomst de bestaande kantoorgebouwen aan de zijde van de 

Ringbaan-Noord en Eindhovenseweg geen bedrijfsbestemming meer mogen krijgen.  

Volgens planning wordt in 2018 het bestemmingsplan voor Centrum-Noord geactualiseerd (als 

onderdeel van bestemmingsplan Woongebieden 2018) en is het voornemen om bedrijven in 

categorie 1 en 2, dus ook nieuwbouw, rechtstreeks mogelijk te maken in het binnengebied van 

Centrum-Noord. Dit past in de gedachte om categorie 1 en 2 bedrijven (veelal kleinschalig qua 

omvang met weinig milieu impact) zoveel mogelijk te mengen met woon- en andere werkgebieden. 

Uitgangspunt daarbij is om bedrijven in hogere categorieën te plaatsen op de reguliere 

bedrijventerreinen. Hierbij moet er op gelet worden dat Centrum-Noord niet ‘afglijdt’ naar een 

regulier bedrijventerrein. Hoogwaardige kwaliteit en uitstraling blijven het uitgangspunt bij de 

verdere ontwikkeling van Centrum-Noord. Om die reden worden de volgende aanscherpingen 

gedaan: 

- Nieuwbouw op Centrum-Noord dient te allen tijde een kwaliteitstoets te krijgen via 

welstand, supervisor of ambtelijke toetsing. Bedrijven categorie 1 en 2 niet situeren aan 

de randen en entrees. De percelen aan de Ringbaan-Noord en Eindhovenseweg behouden 

dus hun huidige kantoorbestemming. 

- Categorie 1 en 2 bedrijven dienen in het daarvoor aangegeven gebied mogelijk te zijn 

met uitzondering van: 

o Detailhandel (cat. 1) 

o Hotel (cat. 1) 

o Restaurant (cat. 1) 

o Kinderdagverblijf/consultatiebureau (cat. 1) 

o Landbouw/dienstverlening (cat. 2) 

o Handel/reparatie van auto’s/motorfietsen (cat. 2) 

o Continu bedrijven (cat. 2) 

o Groothandel die niet bestemd is voor particulieren, in hout/zand, bouwmarkt. Geen 

buitenopslag (cat. 2) 

o Verhuur van transportmiddelen (cat. 2) 

De zone aan weerszijde van de Eindhovenseweg vormt het visitekaartje en de opmaat naar het 

centrum. Het voorstel is om de kantoorbestemming te handhaven en een verruiming mogelijk te 

maken. Hier liggen kansen voor bijvoorbeeld publieksgerichte dienstverlening. Aan de zijde van de 

Noordkade zijn overigens reeds een aantal publieksgerichte dienstverlenende (maatschappelijke) 

bedrijven gevestigd. 

 

De zone aan de Rentmeesterlaan vormt de overgang naar de achtergelegen woonbuurt. Een 

kleinschalige inrichting met woon-werkkavels blijft passend. Dit betekent dat hier nog 2 percelen 

als woon-werkkavel uitgegeven kunnen worden. Vanuit een stukje flexibiliteit en identieke ligging 

is het voorstel deze zone op te rekken naar het gebiedje ten noordwesten. Hier ligt de bestemming 

kantoren. Er kunnen hier circa 3 kavels worden verkocht. Het voorstel is om de functie te 

verruimen en ook woon-werkkavels mogelijk te maken. Aandachtspunt is het geluid afkomstig van 

het verkeer op de Ringbaan-Noord. Daarnaast is het woonbeleid in de structuurvisie aan de orde, 

wat betekent dat het opplussen met bedrijfswoningen gecompenseerd dient te worden. Dit dient in 

het kader van het te zijner tijd op te stellen bestemmingsplan onderbouwd te worden. Daarom 

houdt de gemeente nauwkeurig bij welke panden gesloopt/onttrokken/wegbestemd worden, zodat 

gemotiveerd kan worden hoe een eventuele  toevoeging van woningen gecompenseerd wordt. 

Bovendien moet uiteraard de behoefte aangetoond worden.  

 



Op de hoek Stadsbrug/Eindhovenseweg/Zuid-Willemsvaart (zie bijlage 3 voor begrenzing van de 

vlek) ligt de opgave om een verknoping te realiseren met het kanaal en een antwoord te geven op 

de ontwikkelingen aan de andere zijde van het kanaal (Poort van Limburg/bedrijfsverzamelgebouw, 

herinrichting Werthaboulevard en Bassin tot verblijfsplek). De overzijde heeft in het vigerende 

bestemmingsplan de bestemming wonen en gemengd (detailhandel is uitgesloten). In de 

Beleidsnota inzake ‘Planologische afwijkingsmogelijkheden’ volgens artikel 4 bijlage II van het 

Besluit omgevingsrecht, is de mogelijkheid gegeven om het gebruik van gebouwen in de Poort van 

Limburg/bedrijfsverzamelgebouw nog verder te verruimen met sport, cultuur & ontspanning en 

dag- en verblijfsrecreatie. 

  

De hoek Stadsbrug/Eindhovenseweg is dè entree van de binnenstad en ruimtelijk en functioneel 

liggen hier grote kansen om verbindingen te leggen met de binnenstad. Functioneel kan gedacht 

worden aan bijvoorbeeld een hotel, wellness & leisure, combinaties van wonen en werken etcetera. 

Bij een combinatie van wonen en werken kan gedacht worden aan huurappartementen voor 

expats. Detailhandel sluiten we bij voorbaat uit. In de hoogbouwvisie, vastgesteld als onderdeel 

van de Structuurvisie Weert 2025, wordt deze omgeving aangeduid als een gebied waar meer 

verstedelijking wenselijk is en waar mogelijkheden liggen voor functiemenging, intensief 

ruimtegebruik en diversiteit. Het aanwijzen van kansrijke gebieden voor hoogbouw op stedelijk 

niveau betekent niet dat hoogbouw op elke locatie binnen die zone zonder meer wordt toegelaten. 

Op locatieniveau wordt aan marktpartijen gevraagd om een Hoogbouw Effect Rapportage op te 

stellen, op basis waarvan het initiatief integraal kan worden beoordeeld.  

 

De zone aan het kanaal waar nu reeds een woonbestemming ligt, is dè plek om een 

onderscheidend woonmilieu te realiseren (projectmatig of zelfbouw), maximaal inspelend op de 

ligging aan het water. Dit is bij uitstek de plek waar woningen gebouwd kunnen worden in of aan 

het water. In omvang dient het programma in principe begrensd te blijven op 67 woningen, 

voornamelijk grondgebonden, mogelijk uitgeruild met een klein aantal appartementen. Het is de 

vraag of de bestaande aanwezige particuliere woningen in dit watermilieu ingepast kunnen worden. 

Dit moet nadere studie uitwijzen. De hoek Stadsbrug/Eindhovenseweg is in de vorige alinea 

omschreven als kansengebied voor functiemenging en diversiteit. Woningen kunnen hier ook een 

onderdeel van zijn waarbij in feite de huidige woonvlek opgerekt wordt in oostelijke richting tot de 

Eindhovenseweg. Het totale woonprogramma van 67 woningen dient bij het oprekken van het 

gebied in principe wel als grens gehanteerd te blijven. 

 

Aandachtspunten:  

 Molenbiotoop: aan de Eindhovenseweg ligt de Wilhelmus-Hubertusmolen. Om naar behoren 

te kunnen draaien is voldoende windvang nodig. Daarom is ter plaatse een molenbiotoop 

van kracht met een straal van 500 meter rondom de molen. Dit betekent, vanwege de 

windvang, dat eisen moeten worden gesteld aan de bouwhoogte van op te richten 

bebouwing en aan de hoogte van bomen en heesters. De volgende formule wordt daarbij 

gehanteerd H(max) = (x/50) + 37,36 (uitleg: 37,36 is de hoogte t.o.v. het maaiveld, x is 

de afstand tot de molen in meters). Voor de Stadsbruglocatie betekent dit dat de 

bebouwing aan de noordzijde 5,3 meter en in de hoek bij de Stadsbrug 6,8 meter hoog 

mag worden. In de meest westelijke punt van de locatie is nog een bouwhoogte van 7,2 

meter toegestaan. In Beekpoort-Noord varieert de maximale bouwhoogte tussen circa 7,2 

meter aan de oostzijde en circa 9,8 meter aan de westzijde. Dit betekent dat, conform de 

voorwaarden in de molenbiotoop, het bouwvolume op de Stadsbruglocatie circa 2 lagen 

kan bedragen. Voor Beekpoort-Noord ligt dit iets hoger namelijk 2-3 lagen. Vanuit 

stedenbouwkundig oogpunt is dit met name voor de hoek bij de Stadsbrug te laag. Overleg 



met de molenstichtingen en eigenaar is benodigd om te onderzoeken of hogere 

bouwhoogte mogelijk is en onder welke voorwaarden. 

 Volgens het vigerend welstandsbeleid moeten alle nieuwbouwplannen op het kantorenpark 

ook aan welstand worden voorgelegd. Mocht het welstandbeleid veranderen en leiden tot 

het afschaffen van welstand op Centrum-Noord, is het wel van belang om de ruimtelijke 

kwaliteit anderszins te borgen.   

 Langs het kanaal aan de Suffolkweg wordt intensief geparkeerd door met name bezoekers 

en werknemers van de binnenstad. Onderzocht wordt of het mogelijk is om het 

parkeerregime hier te wijzigen. 

 

Advies vervolg 

Om deze visie te implementeren is het van belang de volgende zaken op te pakken: 

1. Opstellen van een inspiratiekader/beeldkwaliteitplan voor de zone aan het kanaal en de 

hoek Stadsbrug/Eindhovenseweg zodat een (gefaseerde) ontwikkeling door meerdere 

partijen mogelijk is. Dit vergroot de flexibiliteit en haalbaarheid van ontwikkelingen. Loopt 

parallel/is onderdeel van deze visie. Actie 3e kwartaal 2016. 

2. Op basis van dit kader een verkoopstrategie bepalen voor de hoek 

Eindhovenseweg/Stadsbrug en zone aan het kanaal. Actie 3e kwartaal 2016. 

3. Aanpassen van de Beleidsnota inzake ‘Planologische afwijkingsmogelijkheden’ volgens 

artikel 4 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht met betrekking tot de mogelijkheid om 

publieksgerichte dienstverlening mogelijk te maken voor de kantoorpanden gelegen aan de 

zijde van de Eindhovenseweg. Aan de oostzijde van de Eindhovenseweg is dit reeds 

toegestaan. Actie 4e kwartaal 2016 

4. De vlek aan het kanaal als strategische woonlocatie koesteren en meenemen in de 

woningbouwprioritering van 2018. Dit is inmiddels opgepakt.  

5. Het bestemmingsplan voor onder andere Centrum-Noord in 2018 aanpassen in het kader 

van de actualisatie van het bestemmingsplan Woongebieden 2018: 

a. Noordwesthoek aan de Schoutlaan: verbreden bestemming (bij gebleken 

behoefte): naast kantoren ook bestemming woon-werkkavels geven. 

b. Bedrijven categorie 1 en 2 centraal in het gebied rechtstreeks mogelijk maken 

onder de voorwaarden zoals omschreven in deze notitie. 

c. Publieksgerichte dienstverlening toelaten in de zone langs de Eindhovenseweg. 

Voor de ontwikkeling op de hoek Stadsbrug/Eindhovenseweg is eventueel een tussentijdse 

bestemmingsplanherziening noodzakelijk. Tijdstip van deze herziening hangt samen met de 

stappen 1 en 2. 
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Bijlage 3: Visiekaart 
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