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1 Management
samenvatting
De gemeente Weert bouwt een nieuw stadhuis aan de Wilhelminasingel
WilhelminasingelDriesveldlaan. Na realisatie van dit plan komt het huidige stadhuis vrij voor
herontwikkeling. Het gaatt om de huidige locatie van het stadhuis en de directe
omgeving aan de Beekstraat waar een parkeergarage, winkels en woningen
staan, genaamd het Beekstraatkwartier.

BEEKSTRAATKWARTIER BELANGRIJKE LOCATIE
Het Beekstraatkwartier in Weert betreft de huidige locatie
van het stadhuis en de directe omgeving (Hegstraat,
Hogesteenweg en Beekstraat) waar een parkeergarage,
winkels en woningen staan.
Het Beekstraatkwartier ligt in het centrum van Weert, binnen
de singel.
ingel. Als locatie van het gemeentehuis is het een
bekende plek voor de inwoners van Weert. Ten noorden van
het Beekstraatkwartier ligt buiten de singel het Stadspark.
Het Beekstraatkwartier ligt aan de noordzijde
oordzijde van het
kernwinkelgebied van Weert. Pal tegenover
genover de ingang van het
stadhuis is de ingang van de Muntpassage waardoor vele
winkels direct bereikbaar zijn. Ook in de Beekstraat en
Hegstraat zijn diverse winkels.

Inmiddels is in een open planproces en met grote betrokkenheid van
omwonenden, ondernemers
nemers en andere belanghebbenden een flink aantal
mogelijke ontwikkelingsrichtingen verkend.
De verkende ontwikkelingsrichtingen variëren van sloop, hergebruik door
middel van transitie exploitatie en verkoop van het vastgoed aan een
ontwikkelaar in verschillende
chillende scenario’s.
Dit onderzoek geeft meer inzicht in de verschillende varianten waarbij de
belangrijkste randvoorwaarden een maximale kwaliteitsimpuls voor de
binnenstad en minimale (financiële) risico’s voor de gemeente
gemee
zijn. Met dit doel
heeft u Stec
tec Groep opdracht gegeven een onafhankelijke analyse op te stellen
en te adviseren over de risico’s die de gemeente bij realisatie van de
verschillende scenario’s loopt .
Deze analyse gaat in op:
• De
e functies die op de locatie van het oude stadhuis
s
gevestigd kunnen
worden.
• De
e manier waarop het gebouw geëxploiteerd kan worden.
worden
• De
e financiële en juridische risico’s die de gemeente loopt als eigenaar en
regisseur in het gebied.
Daarnaast heeft Stec Groep de markttechnische haalbaarheid van de
verschillende varianten verkend, zodat de gemeente zich een goed
toekomstbeeld kan vormen van de scenario’s.
De rapportage gaat tot slot in op de mate waarin de scenario’s bijdragen aan
de versterking van het stadshart, omdat versterking van het stadshart een
belangrijke
ke doelstelling van de gemeente is.
Op basis van deze analyses kunnen conclusies worden getrokken over het
voorkeurscenario: het scenario dat vanuit de gekozen uitgangspunten
uitgangsp
en
kernkeuzes het meest bijdraagt
draagt aan de doelstellingen van de gemeente. Op
basis van de keuzes die uw College en uw Raad hierover maken, kunnen met
de initiatiefnemer(s) van dit scenario gesprekken opgestart worden om verdere
samenwerking te onderzoeken.
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VERKENDE SCENARIO’S
1. Plan ShoppingLab van Skice
Het ShoppingLab is een broedplaats voor innovatieve winkelconcepten. Naast
deze innovatieve winkelconcepten voorziet het plan in een mix van dagopvang
en activiteiten voor de doelgroepen van Punt Welzijn. Het plan gaat uit van
kantoor- en gebruiksruimte voor Punt Welzijn / de Roos.
2. Plan Urban Unity van C’magne
Urban Unity is een verzamelplaats waar cultuur, werk en ontspanning bij elkaar
komen. C’magne noemt het zelf een “relaxte mix van bruisend stadsleven,
cultuur en ondernemerschap.” Basis van het voorstel van C’
C’magne is het
ontzorgen van de gemeente bij de tijdelijke (10 jaar) exploitatie van het
gemeentehuis. Het toevoegen van welzijnsfuncties aan het plan is optioneel.
3. Combinatie van ShoppingLab en Urban Unity van C’magne en Skice
De combinatie van bovenstaande
staande initiatieven behoort ook tot de
mogelijkheden. Het programma zal een mengvorm van beide afzonderlijke
concepten zijn, eventueel aangevuld met Punt Welzijn. Overige zaken zoals
exploitatie en de rolverdeling en verrekening met gemeente zullen met pa
partijen
nader besproken moeten worden.
4. Herontwikkeling tot retail door Focus, gecombineerd met Punt Welzijn
Het plan van Focus behelst
helst de koop van het gemeentehuis, parkeergarage en
parkeerdek. Focus zal het pand grotendeels verbouwen, een deel slopen en
weer nieuw bouwen. Door de verbouwingen en aanpassingen wordt een
“winkel 8-tje”
tje” gecreëerd door passantenstromen in het gebied te herdefiniëren.
5. Tijdelijke exploitatie met alleen maatschappelijke voorzieningen, exploitatie
door gemeente
Ditt plan gaat uit van een programma van maatschappelijke voorzieningen, met
onder andere de vestiging van Punt Welzijn / de Roos en het erfgoedhuis. De
gemeente behoudt het pand en voert de exploitatie totdat het pand wordt
gesloopt.

6. Sloop en herinrichting
ing gebied, zonder behoud van archieffunctie
Door het huidige vastgoed te slopen, komt de locatie snel vrij voor
herontwikkeling op termijn. Na sloop ontstaat een braakliggend gebied (op het
dek) waar evenementen en tijdelijke invullingen kunnen plaatsvinden.
plaatsvind
In alle varianten, behalve die van sloop, kan het archief in de kelder blijven.

KERNKEUZES
Op basis van de herziene bestuursopdracht en gesprekken met de gemeente
hebben wij een aantal kernkeuzes voor
oor de gemeente benoemd. Op basis van
deze kernkeuzes zijn de verschillende varianten vergeleken wat resulteert in
een voorkeursscenario vanuit het perspectief van de Gemeente
G
Weert.
Kernkeuze 1: bestemming moet primair het stadshart versterken
Uitgangspunt voor de gemeente is dat de (tijdelijke of permanente)
permanen invulling
van het Beekstraatkwartier de binnenstad maximaal versterkt, passend binnen
de Visie op het Stadshart.
Keuzes over de scenario’s voor het Beekstraatkwartier moeten primair
bijdragen aan de gemeentelijke ruimtelijke en economische doelstellingen, die
behoren tot de primaire taken van de gemeente. Dat betekent dat deze
doelstellingen in onze optiek zwaarder wegen
w
dan ‘private’ doelstellingen die te
maken hebben met het faciliteren in huisvestingswensen en –eisen van
instellingen zoals bijvoorbeeld het Archief, Punt Welzijn of De Roos. Te meer
daar de huisvestingsvraagstukken ook op meerdere locaties in Weert
gefaciliteerd
efaciliteerd kunnen worden, terwijl versterking van de binnenstad uiteraard
sterk locatiegebonden is.
Kernkeuze 2: financiën helder en risico’s zoveel mogelijk bij private partij
De verschillende varianten hebben diverse financiële consequenties. Bij de
beoordeling van de varianten is gekeken naar:
• Financiële verplichtingen voor gemeente
• Verwachte opbrengsten en kosten
• Exploitatieperiode
• Risico’s op meerkosten én meeropbrengsten
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De (financiële) risico’s van elke variant moeten zoveel mogelijk voorspelbaa
voorspelbaar
zijn en waar mogelijk naar een private partij worden verlegd.
Kernkeuze 3: behoud van regie over het gebied
Vanwege de huidige economische situatie is de integrale ontwikkeling van het
totale Beekstraatkwartier uitgesteld. Totdat een nieuw plan gerealiseerd wordt
moet het gebied goed blijven functioneren en in de toekomst optimaal
bijdragen aan de lange termijn exploitatie van dit deel van de binnenstad.
Kernkeuze 4: zoveel mogelijk aansluiten bij de markttechnische behoeften in
Weert.
Het is belangrijk dat het programma dat in het Beekstraatkwartier wordt
toegevoegd, past bij de marktvraag in Weert. Dat beteke
betekent dat er behoefte
moet zijn aan de functies die worden toegevoegd, vóór deze meters op de
markt komen en dat functies in het Beekstraatkwartier aanvullend zijn aan
bestaand aanbod.

V A N U I T M A R K T T E CH N I S C H O O G P U N T I S E R O P K O R T E
T E R M I J N G E E N M AR K T B E H O E F T E A A N R E G U L I E R
VASTGOED
Op basis van een aantal quick scans naar de kwantitatieve en
kwalitatieve behoefte aan nieuw vastgoed voor woningen,
winkels, kantoren en hotels blijkt dat er op de korte tot
middenlange termijn (0-10
10 jaar) geen extra marktruimte is
voor
or één van deze functies binnen de Weertse binnenstad,
bovenop
nop al geplande ontwikkelingen. In het bijzonder op het
vlak van winkels is er op dit moment veel langstand en is er
een kwantitatief overschot van enkele duizenden meters in
met name middelgrote winkelunits
inkelunits over alle branches heen.
Dit neemt niet weg dat op termijn het belangrijk kan zijn om
de binnenstad te versterken met enkele grootschalige
kwalitatief aanvullende winkelformules in een (bijvoorbeeld
modisch) segment aanvullend op de huidige voorraad,
voor
om
daarmee de aantrekkelijkheid van de centrumfunctie van
Weert voor de eigen gemeente en de regio te vergroten.
V O O RW A A R D E N V O O R H E T TO E VO E G EN A A N
WINKELAREAAL IN DE BINNENSTAD:
•

De
e winkelmeters sterk clusteren bijvoorbeeld rond het
Beekstraatkwartier
er en de Muntpassage.
Muntpassage

•

Winkelvoorzieningen
inkelvoorzieningen in perifeer gelegen aanloopstraten
verminderen.

Resultaat is dat het winkelcentrum van Weert compacter
wordt. Vanuit
anuit markttechnisch perspectief raden we u daarom
aff verder te gaan met scenario 4 van Focus.
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CONCLUSIES
Beekstraatkwartier is één van de meest strategische locaties in Weert
Het Beekstraatkwartier heeft een zeer strategische ligging binnen het centrum
van Weert en zal nu en in de toekomst een belangrijke rol spelen om de
aantrekkelijkheid van het Centrum (verder) te versterken. Op dit moment is
herontwikkeling van het gehele Beekstraatkwartier geen markttechnisch
haalbare optie, we schatten in dat dit over vijf tot tien jaar wel het geval zal zijn,
omdat u het ontwikkelingspotentieel op deze locatie
ie door de ruimtelijk
structurering van het centrum kunt bevorderen. Dit is in onze optiek een
belangrijke reden om de eigendomspositie op deze locatie op dit moment niet
te versnipperen en te overwegen hier in de periode tot herontwikkeling regie
op te behouden.
houden. De makkelijkste manier om regie te houden is om eigenaar te
zijn. We raden daarom gedeeltelijke verkoop van het complex af, vanuit het
oogpunt van de lange termijn versterking van het stadshart (het scenario van
Focus, valt hiermee de facto af).
Het slopen van het stadhuis en het vrijkomende terrein braak laten liggen is
geen versterking van het stadshart, maar doet juist afbreuk hieraan. We raden
u daarom af verder te gaan met het scenario sloop.
De scenario’s met een herontwikkeling van het gemeentehuis
meentehuis zijn zowel vanuit
het oogpunt van versterking van het stadshart en bezien vanuit het strategische
karakter van de locatie het meest aantrekkelijk. Het gaat om de scenario’s van
Skice, C’magne en de gemeentelijke exploitatie.
Scenario’s die inzetten
etten op herontwikkeling van het stadhuis zijn het meest
aantrekkelijk voor Weert
We zien markttechnische kansen voor alle tijdelijke concepten die gelieerd zijn
aan binnenstadsfuncties, zoals die ook in de concepten van Skice / Punt Welzijn
en C’Magne en C’Magne
agne en Skice voorkomen. In deze drie scenario’s gaat het
om ruimtegebruik dat insteekt op crossovers tussen winkelen, werken,
ontspannen et cetera. Zonder op voorhand het ruimtegebruik te beperken tot
één functie of gebruik. Het creëren van levendigheid
eid en experimenteerruimte
voor nieuw ondernemerschap kan in potentie nieuwe spin off voor de Weertse
binnenstad betekenen en zorgt voor complementair ruimtegebruik.

Dit geldt het sterkst voor de scenario’s van C’Magne en het scenario waarin
Skice en C’Magne
agne samen werken en zorg dragen voor de exploitatie. In
mindere mate geldt dit voor het scenario waarin Punt Welzijn en Skice hun
activiteiten bundelen in één pand. Punt Welzijn heeft aangegeven een sterke
voorkeur te hebben voor een meer permanente oplossing
oplos
voor haar
ruimtevraag. Dit betekent dat we de gemeente Weert aanraden zich te
oriënteren op de scenario’s die inzetten op een transitie-exploitatie.
transitie
Bijkomend
voordeel is dat het gemeentelijk archief op de begane grond gevestigd kan
blijven en eventueel
el haar behoefte aan kantoorruimte kan uitbreiden.
Versterking van stadshart door toevoeging gebruikers met spin-off
spin
Het toevoegen van innovatie winkelconcepten en cultuur-,
cultuur werk-, en
ontspanningsmogelijkheden betekent een versterking van het stadshart. Deze
nieuwe functies zijn een goede aanvulling op het winkelgebied en zullen extra
passantenstromen genereren.
De vestiging van maatschappelijke functies heeft dit effect niet of in veel
mindere mate. Van versterking van het stadshart is dan ook geen sprake.
spra
De scenario’s van Skice en C’magne
agne dragen het meest bij aan uw
doelstellingen.

V O O R K E U R S S C E N A R I O ’ S D I E I N Z E T T EN O P T R A N S I T I E
E X P L O I T A TI E
Scenario 1: Programma
rogramma en financiën ShoppingLab van Skice
Het programma van Skice en Punt Welzijn zal bestaan uit het ShoppingLab,
het archief en Punt Welzijn op de begane grond. Op de verdiepingen is tevens
mix van kantoor en winkelfuncties. Het plan gaat uit van een groeimodel
waarbij gedurende de periode het ShoppingLab
Shopping
op de begane grond wordt
uitgebreid.. Het concept van ShoppingLab
Shopping
heeft geen minimale of maximale
exploitatieduur. Skice geeft aan dat het onderhoud na circa 7 jaar extra kosten
zal vragen. Ook zoekt Punt Welzijn huisvesting voor langere tijd.
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Rol & financiële verrekening gemeente
De gemeente is in het plan van Skice risicodrager voor zowel de kostenkant als
de opbrengstenkant van de exploitatie. Er zijn geen resultaatverplichtingen
opgenomen in het financieel model. Daarnaast is de gemeente verh
verhuurder van
Punt Welzijn. Hiernaast betaalt de gemeente Skice een vaste fee voor
dienstverlening gericht op ontwikkeling ShoppingLab, en rekent Skice een
variabele fee voor dienstverlening gericht op gebouwbeheer, Stadsbureau en
leegstandsbeheer.
Skice heeft geen trackrecord met het voeren van transitie
transitie-exploitaties, maar
betrokken ondernemers beschikken over ervaring in vastgoedmanagement en
een goed lokaal netwerk. Daarnaast is het programmatisch concept van het
ShoppingLab aansprekend.
Financieel
Financie el resultaat en risico’s gemeente
Het financieel resultaat van deze transitie-exploitatie
exploitatie bedraagt bij de
gehanteerde uitgangspunten -/- € 3,6 miljoen. Dit resultaat is behoorlijk
negatief doordat Skice geen hoge huren rekent, geen hoge dekkingsgraad
realiseert en zelf een fee rekent voor de exploitatie.
De gemeente is verantwoordelijk voor de exploitatie
exploitatie- en onderhoudskosten
gedurende de transitie-exploitatie.
exploitatie. Skice neemt geen enkel financieel risico op
zich. Gemeente zal ook de contracten met verschillen
verschillende huurders sluiten en
beheren.
De gemeente
emeente blijft verantwoordelijk voor groot onderhoud tijdens de transitie
transitieexploitatie periode. Het betreft groot noodzakelijk onderhoud aan het casco van
het vastgoed. Noodzakelijk betekent hier dat onderhoud gepleegd w
wordt indien
exploitatie van het pand in het geding komt. Niet voor de exploitatie nodige
cosmetische ingrepen en ingrepen om de levensduur langer dan noodzakelijk
te verlengen worden niet gedaan. De eerste gemeentelijke raming van deze
maximale kosten bedragen circa € 60.000 per jaar.

Scenario 2: Programma
rogramma en financiën Urban Unity van C’Magne
C’
Urban Unity is een verzamelplaats waar cultuur, werk en ontspanning bij elkaar
komen. Het toevoegen van welzijnsfuncties aan het plan is optioneel op
verdieping.
Het programma wordt door C’Magne
agne zelf bepaald, maar is uiteraard wel
afhankelijk van de wensen van de gemeente om gemeentelijke (of aan
gemeente gelieerde) functies in het pand te huisvesten. C’magne
C’
gaat in ieder
geval uit van vestiging van het archief in
i de kelder. De beoogde exploitatieduur
ligt tussen 5 en 10 jaar, met de nadruk op 10 jaar. Het concept is volgens
C’magne
agne niet geschikt voor een kortere exploitatieperiode.
C’magne heeft een goede trackrecord met het voeren van transitie-exploitaties
transitie
die
e aantrekkelijk zijn voor de stad en een aantrekkelijk rendement hebben.
Uitgangspunt daarbij is overigens dat C’magne een lokale partner zoekt om het
lokale netwerk te versterken.
Rol & financiële verrekening gemeente
Basis van het voorstel van is dat C’magne
magne de exploitatierisico’s
exploitati
draagt en de
gemeente deze niet heeft gedurende de periode van 10 jaar exploitatie.
C’magne betaalt een masterlease voor de exploitatie van het gebouw. De
masterlease is resultaatafhankelijk. Tevens financiert de gemeente de
exploitatie-investeringskosten
investeringskosten aan het begin van de exploitatieperiode,
vooralsnog indicatief begroot op € 0,5 miljoen, tegen een reguliere marktrente.
Naast reguliere kosten samenhangend met de verhuur van een gebouw zijn er
geen kosten voor de gemeente gedurende
urende de exploitatieperiode. Daarnaast
deelt de gemeente mee in de huurinkomsten, bij voldoende resultaat.
Financieel resultaat en risico’s gemeente
Het financieel resultaat van deze transitie-exploitatie
transitie
bedraagt bij de
gehanteerde uitgangspunten -/- € 2,8 miljoen. Dit negatieve resultaat bevindt
zich in de bandbreedte van de verschillende varianten. Bij voldoende resultaat
van de exploitatie krijgt de gemeente een bijdrage van C’magne, de
masterlease. Over de periode van 10 jaar kan deze bij de huidige
uitgangspunten circa € 0,4 miljoen bedragen.
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C’magne voert de huurexploitatie en is hiermee verantwoordelijk voor de
exploitatiekosten gedurende exploitatieperiode. Uitzondering hierop is de
financiering van de exploitatie-/investeringskosten
/investeringskosten die C’magne aan het begin
van de exploitatie maakt. Deze kosten zijn nodig voor bouwkundig onderhoud
en om het pand verhuurklaar te maken zodat de exploitatie gestart kan worden.
De voorlopige raming van C’magne komt uit op circa € 0,5 miljoen.
De gemeente blijft verantwoordelijk voor groot onderhoud tijdens transitie
transitieexploitatie periode. Het betreft groot noodzakelijk onderhoud aan het casco van
het vastgoed. Noodzakelijk betekent hier dat onderhoud gepleegd wordt indien
exploitatie van het pand in het geding komt.. Niet voor de exploitatie nodige
cosmetische ingrepen en ingrepen om de levensduur langer dan noodzakelijk
te verlengen worden niet gedaan. De eerste gemeentelijke raming van deze
maximale kosten bedragen circa € 60.000 per jaar.

Scenario 3: programma en financiën C’magne en Skice
Deze combinatie is door de gemeente als één van de alternatieven gekozen.
Het programma zal een mengvorm van beide afzonderlijke concepten zijn,
eventueel aangevuld met Punt Welzijn op verdieping, en het archief in de
kelder. Skice
ce en C’magne zijn bereid dit scenario verder te verkennen. Dit
scenario is vanuit programmatisch oogpunt aantrekkelijk en combineert de
voordelen van de twee scenario’s afzonderlijk (track record bij C’magne, lokaal
netwerk en kennis bij Skice).
Rol & financiële
financiële verrekening gemeente
Overige zaken zoals exploitatie en de rolverdeling en verrekening met
gemeente zullen met partijen nader besproken moeten worden.
Financieel resultaat en risico’s gemeente
Uitgangspunt voor de kosten en opbrengsten in dit scen
scenario is het voorstel van
C’magne, waarbij de gemeente weet waar ze aan toe is, en geen
exploitatierisico’s loopt. Het financieel resultaat kan dan bij de huidige
uitgangspunten circa -/- € 2,8 miljoen bedragen.
Bijkomend voordeel van de combinatie is dat C’magne gebruik kan maken van
Skice als lokale partner. Het is op dit moment nog niet duidelijk of Skice en
C’magne tot een duurzame overeenkomst kunnen komen.

Ook in dit scenario blijft de gemeente verantwoordelijk voor groot onderhoud
tijdens transitie-exploitatie
exploitatie periode. Het betreft groot noodzakelijk onderhoud
aan het casco van het vastgoed. Noodzakelijk betekent hier dat onderhoud
gepleegd wordt indien exploitatie van het pand in het geding komt. Niet voor
de exploitatie nodige cosmetische ingrepen en ingrepen om de levensduur
langer dan noodzakelijk te verlengen worden niet gedaan. De eerste
gemeentelijke raming van deze maximale kosten bedragen circa € 60.000 per
jaar.

ADVIEZEN
We raden u aan zich te oriënteren op de twee scenario’s Urban Unity van
C’Magne en de combinatie van C’magne en Skice.
Skice
Deze scenario’s dragen het meest bij aan uw doelstellingen om met het
Beekstraatkwartier maximaal bij te dragen aan versterking van de binnenstad
en uw financiële risico’s zo veel mogelijk te beperken.
In de vervolgfase met deze partij(en) zijn er een aantal risico’s waarover u
afspraken moet maken:
• Vastgoedrisico’s, onder andere de verdeling van onderhoudslasten en
exploitatielasten.
• Exploitatierisico’s, onder andere afspraken over de masterlease en
voorwaarden voor een lening.
• Organisatorische risico’s, onder andere de verdeling van rechten en
plichten inzake de uitstraling en buitenkant van het stadhuis.
stadhuis
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2 Inleiding
In dit hoofdstuk leest u de aanleiding van ons onderzoek, de voorgeschiedenis
van het project en onze aanpak van de werkzaamheden. Het hoofdstuk wordt
afgesloten met een leeswijzer voor het rapport.

2.1 Uw vraag
U vroeg ons om een markttechnische, financiële en organisatorische
beoordeling van uw herontwikkelings- en transitieplannen voor het
Beekstraatkwartier in Weert.
Geschiedenis planontwikkeling Beekstraatkwartier
Het gaat om de huidige locatie van het stadhuis en de directe omgeving
(Hegstraat, Hogesteenweg
enweg en Beekstraat) waar een parkeergarage, winkels en
woningen staan. Als gemeente wilt u regie houden op deze locatie en daarom
heeft u in 2008 WVG gevestigd. Op dat moment ging u uit van sloop en
herontwikkeling met nieuwe stedelijke functies. Inmiddel
Inmiddels heeft u in een open
planproces en met grote betrokkenheid van omwonenden, ondernemers en
andere belanghebbenden een flink aantal mogelijke ontwikkelingsrichtingen
verkend.
Dit varieert van een plan voor sloop, tot het plan van
Focus voor herontwikkeling
ng met retail tot een
tijdelijke exploitatie door C’magne en/of Skice en
vestiging van maatschappelijke organisaties voor
een middellange of lange termijn.
Ultimo 2013 is uw scope aanzienlijk verbreed. U heeft
negen scenario’s verkend. Daarnaast heeft zic
zich
recent een nieuw initiatief van Focus aangediend,
waarin 3.000 m² bvo retail aan de binnenstad wordt
toegevoegd. Uit uw eigen analyse van de financiële
en juridische risico’s komt geen eenduidig
voorkeursscenario naar voren.

Vragen aan Stec
Van ons verwacht
wacht u nu een onafhankelijke analyse en advies waarin we de
risico’s die u bij realisatie van de scenario’s loopt in beeld brengen. Dit geldt
zowel voor de functies die op de locatie van het oude stadhuis gevestigd
kunnen worden, de manier waarop het gebouw
gebo
geëxploiteerd kan worden en
de financiële en juridische risico’s die u als gemeente loopt als eigenaar en
regisseur in het gebied.

VOORKEURSSCENARIO’S
OORKEURSSCENARIO’S UIT UW ANALYSE VAN
SEPTEMBER

•

Het
et concept van Skice rond het ShoppingLab eventueel
gekoppeld aan arbeidsparticipatie
eidsparticipatie en tijdelijk gebruik
gebru door
De Roos en Punt Welzijn.

•

Urban Unity van C’Magne, waarin van alles mogelijk wordt
in het oude stadhuis gericht op jongerencultuur, creatieve
industrie op het grensvlak van wonen, werken en
ontspannen.

•

De combinatie
e van de concepten van C’magne
C’
en Skice
(Urban Unity en ShoppingLab).

•

De
e herontwikkeling met reguliere complementaire retail
door Focus, gekoppeld aan gebruik door Punt Welzijn en De
Roos. Inclusief een variant waarin we verkennen of
koppeling aan een hotell mogelijk is.

•

Herinrichting
erinrichting met alleen maatschappelijke voorzieningen
(zonder ShoppingLab).

•

Sloop
loop en een sobere herinrichting van het gebied zonder
zonde
behoud van de archieffunctie.
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Met uitzondering van het laatste scenario gaan we ervan uit dat het historisch
archief behouden blijft in de huidige staat.
Uw uitgangspunt is in de eerste plaats dat u met het Beekstraatkwartier inzet
op maximale versterking van uw binnenstad, passend binnen uw visie op het
stadshart.
tadshart. Daarnaast wilt u een ontwikkelingsscenario waarbij uw risicoprofiel
zo laag mogelijk is. Kortom:
om: een maximale kwaliteitsimpuls voor de binnenstad
bij minimale risico’s voor u als gemeente.

Stap 1. Kernkeuzes en stakeholders rond de gebiedsontwikkeling

Stap 2. Verdiepende risicoscan van uw voorkeursscenario’s

Stap 3.
3. Bepaling voorkeursscenario

2.2 Opdracht Stec Groep
Dit rapport bevat een onafhankelijke analyse en advies waarin de risico’s die de
gemeente bij realisatie van de scenario’s loopt in beeld zzijn gebracht. Dit geldt
zowel voor de functies die op de locatie van het oude stadhuis gevestigd
kunnen worden, de manier waarop het gebouw geëxploiteerd kan worden en
de financiële en juridische risico’s die de gemeente loopt als eigenaar en
regisseur in het gebied. Hiernaast beschrijft het rapport de markttechnische
haalbaarheid van de verschillende varianten, zodat de gemeente zich een goed
toekomstbeeld kan vormen van alle varianten. Tevens is de mate van
versterking van het stadshart beschreven, wat zoals
als gezegd een belangrijke
kernkeuze van de gemeente is.
Het rapport onderbouwt welke voorkeursvariant bij de huidige kernkeuzes en
randvoorwaarden de meest geschikte voor de gemeente Weert is. Met de
initiatiefnemer(s) van deze variant kan de gemeente ve
verdere gesprekken
opstarten om verdere samenwerking te onderzoeken.
Voor ons advies hebben wij de onderstaande vier stappen doorlopen. Ons
rapport vormt de afronding van deze vier stappen.

Stap 4. Bestuurlijk proces en adviesrapport

2.3 Leeswijzer
Hoofdstuk 3 beschrijft de belangrijkste conclusies van ons onderzoek en hoe
wij gekomen zijn tot de twee scenario’s waar u de vervolgfase mee kan starten.
In hoofdstuk 4 adviseren we over een aantal kernkeuzes
kernkeuze en over de
vervolgfase, hier wordt ook omschreven hoe met de risico’s in deze
vervolgfase kan moet worden omgegaan.
Bijlage A beschrijft uitvoerig de zes scenario’s op basis van een aantal
elementen. In Bijlage B worden de zes scenario’s beoordeeld.
Bijlage C bevat de samenvatting van ons Distributief Planologisch Onderzoek
(DPO) naar de marktruimte voor winkels in Weert.
Bijlage D geeft inzicht in de Kantoren,-,
Kantoren, Hotel- en Woningmarkt van Weert.
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3 Conclusies
3.1 Beperkt financieel onderscheid scenario’s, wel
aanzienlijke risico’s
Onderstaande tabel geeft het financieel resultaat van de verkende scenario’s
weer. Het resultaat wordt weergegeven als netto contante waarde. Dit betekent
dat kosten- en opbrengstenstijgingen en rente kosten zijn meege
meegerekend. De
resultaten zijn weergegeven in de geldwaarde van dit moment.
Scenario
ShoppingLab door Skice
Urban Unity van C’magne
Combi van Skice/C’magne
Herontwikkeling tot retail door Focus
Transitie-exploitatie maatschappelijke voorzieningen
Sloop en herinrichting

Resultaat (x mln)
-/- € 3,6
-/- € 2,8
Circa -/- € 2,8
€01
-/- € 2,5
-/- € 2,9

Het sloopscenario heeft een negatief resultaat, net zoals de andere varianten.
Dit resultaat bedraagt -/- € 2,9 miljoen. Dit is gemiddeld ten opzichte van de
andere varianten. De verwachting is wellicht dat deze variant erg kostbaar is,
echter door het wegvallen van onderhoudskosten en risico’s valt dit mee.
Het scenario met alleen gemeentelijke instellingen heeft een beperkt financieel
tekort van -/- € 2,5 miljoen.
iljoen. Hierbij is echter geen rekening gehouden dat
partijen die huren een aanzienlijke upgrading aan het pand wensen. Met
andere woorden, dit scenario gaat uit van verhuur in huidige staat
(bouwkundige verbeteringen uitgezonderd). Het feitelijke resultaa
resultaat zal dus
1

Bij verkoop aan Focus zijn er geen kosten, echter ook geen opbrengsten aangezien
het bod van Focus € 1 bedraagt. De gemeente neemt dan wel een huurverplichting
van € 0,6 miljoen per jaar op zich voor een periode van 30 jaar (€ 18 miljoen voor
30 jaar, exclusief
clusief huurstijgingen). Gezien de onzekerheid of de gemeente of partijen
als Punt Welzijn hun huidige ruimtevraag voor 30 jaar zullen voortzetten is deze
optie erg risicovol.

aanzienlijk meer negatief zijn. In dit scenario is de
d gemeente verantwoordelijk
voor de volledige exploitatiekosten en risico’s die hiermee gepaard gaan.
De scenario’s van Skice en C’magne hebben beiden ook een negatief resultaat.
Het resultaat bij C’magne is met € 2,8 miljoen negatief minder negatief dan dat
van Skice (-/- € 3,6 miljoen). Dit komt vooral door de hogere huren en
bezettingsgraad die C’magne verwacht te realiseren. Ook rekent C’magne geen
kosten voor de exploitatie van het pand, in tegenstelling tot de vaste fee die
Skice rekent. In het resultaat van C’magne van € 2,8 miljoen negatief zijn de
opbrengsten die C’magne bij winst aan de gemeente zal betalen, de
zogenoemde masterlease,, nog niet opgenomen.
opgenomen Voor de betreffende periode
kan dit bij de huidige uitgangspunten een opbrengst van circa € 0,4 miljoen
betekenen.
Opgenomen kosten
Voor de vier transitie-exploitaties
exploitaties (Skice, C’magne, combi en maatschappelijke
voorzieningen) zijn onder andere de volgende kosten opgenomen
opgenom in de
resultaat berekeningen:
Post
Inbrengwaarde gebouw
Sloopkosten op termijn
Verplaatsingskosten trafo
Aanpassingen archiefruimte
Inkomstenderving parkeren tijdens sloop
Onvoorzien
Noodzakelijk onderhoud (10 jaar)
Onvoorzien (10 jaar)
Totaal

Raming
€ 824.000
€ 500.000
€ 250.000
€ 150.000
€ 75.000
€ 200.000
€ 600.000
€ 250.000
€ 2,85 miljoen

Naast bovenstaande kosten worden er kosten gemaakt voor de exploitatie, dit
zijn energielasten, onderhoudslasten, verzekeringen en personeelskosten voor
beheer en onderhoud.
oud. In het scenario van C’magne neemt C’magne deze
kosten en risico voor haar rekening, in de andere draagt de gemeente deze
kosten.
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A N D E R E K O S T E N SC E N A R I O S LO O P

GROOT ONDERHOUD: KOSTEN GEMEENTE

Het scenario van sloop heeft een aantal andere posten, zoals
sloopkosten á € 760.000 (hoger omdat het dek behouden
blijft) en afwerkingskosten voor het dek á € 350.000.

In de scenario’s van Skice, C’magne en maatschappelijke
voorzieningen blijft de gemeente verantwoordelijk
v
voor groot
onderhoud tijdens de transitie exploitatie periode. Het betreft
groot noodzakelijk onderhoud aan het casco van het vastgoed.
Noodzakelijk betekent hier dat onderhoud gepleegd wordt
indien exploitatie van het pand in het geding komt.
ko
Niet voor
de exploitatie nodige cosmetische ingrepen en ingrepen om
de levensduur langer dan noodzakelijk te verlengen worden
niet gedaan. De eerste gemeentelijke raming van deze
maximale kosten bedragen circa € 60.000 per jaar. In de
resultatenberekeningen
ingen zijn deze kosten opgenomen.

In dit scenario blijft het archief niet op de locatie zodat hier
geen € 150.000 nodig is, maar slechts € 22.000 voor
verhuiskosten.
Risico’s
Het scenario van Focus is erg risicovol omdat de gemeente zich voor een lange
periode zou moeten vastleggen op een huurovereenkomst. Dit is op zich al een
risico maar zeker omdat de toekomstige ruimtevraag van partijen als Punt
Welzijn momenteel erg onduidelijk is.
De voorgestelde verkoopprijs behelst een ander risico voor de gemeente. Een
overdracht van het stadhuis voor € 1,- kan worden aangemerkt als Staatssteun.
Een taxatie of aanbieding aan meerder partijen onder dezelfde voorwaarden
kan hier antwoord op geven. Wij adviseren echter,, gezien de huurrisico’s de
slechte markttechnische kansen en het verlies van regie over de locatie dit
scenario niet verder te onderzoeken.
Bij het ShoppingLab is de gemeente verantwoordelijk voor de exploitatielasten
en risico’s
’s die hiermee gepaard gaan, bij Urban Unity wordt dit door de
exploitant C’magne overgenomen. Bij het scenario van C’magne vraagt
C’magne de gemeente een lening aan C’magne te verstrekken voor het
benodigde bouwkundig onderhoud en de eerste aanpassingen a
aan het pand.
Hierover loopt de gemeente een debiteuren risico, waar uiteraard
garantstellingen tegenover zullen moeten staan.

Het financiële resultaat van de scenario’s (Focus uitgezonderd) bevindt zich
tussen -/- € 2,5 miljoen en -/- € 3,6 miljoen. Voor de gehanteerde transitietransitie
periode van 10 jaar is dit verschil erg klein te noemen. De verschillen
versch
komen
met name door andere huurniveaus, bezettingsgraden en kosten voor
exploitatie (fee). Op basis van de gehanteerde cijfers komt het maximale
verschil tussen de scenario’s uit op € 0,1 miljoen op jaarbasis. Omdat dit
verschil klein is, zal de gemeente
ente vooral naar de risico’s van de verschillende
scenario’s moeten kijken en naar hoe deze bijdragen aan de andere kernkeuzes,
zoals versterking van het stadshart en het behoud van regie op termijn.
Eén van de risico’s bij een transitie-exploitatie
exploitatie is dat de gemeente eigenaar
blijft van het pand en van de bouwkundige risico’s die hiermee gepaard gaan.
In de berekeningen is rekening gehouden met een jaarlijkse post voor groot
onderhoud. Dit is echter ook in 4 van de 6 scenario’s aan de orde, en zorgt
hierdoor
oor ook voor weinig onderscheidend vermogen.
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V A S T G O E D R I S I CO ’ S
In de volgende fase, waarin met patij(en) tot afspraken over
de exploitatie gekomen moet worden, zal nadrukkelijk
aandacht moeten zijn voor de verdeling van de
vastgoedrisico’s:
•

Wat is groot onderhoud, wat klein en wat zijn
exploitatielasten?

•

Wie bepaalt welk type onderhoud nodig is en op welk
moment?

3.2 Geen marktruimte voor toevoeging regulier vastgoed
Op basis van marktonderzoek naar de markt voor woningen, winkels, kantoren
en hotels
otels blijkt dat er op de korte tot middenlange termijn (0
(0-10 jaar) geen extra
marktruimte is voor één van deze functies binnen Weert.

V A N U I T M A R K T T E CH N I S C H O O G P U N T I S E R O P K O R T E
T E R M I J N G E E N M AR K T B E H O E F T E A A N R E G U L I E R
VASTGOED
Op basis van een aantal quick
ck scans naar de kwantitatieve en
kwalitatieve behoefte aan nieuw vastgoed voor woningen,
winkels, kantoren en hotels blijkt dat er op de korte tot
middenlange termijn (0-10
10 jaar) geen extra marktruimte is
voor één van deze functies binnen de Weertse binne
binnenstad,
bovenop al geplande ontwikkelingen.

In het bijzonder op het vlak van winkels is er op dit moment
veel langstand en is er een kwantitatief overschot van enkele
duizenden meters in met name middelgrote winkelunits over
alle branches heen. Dit neemt niet
n
weg dat op termijn het
belangrijk kan zijn om de binnenstad te versterken met enkele
grootschalige kwalitatief aanvullende winkelformules in een
(bijvoorbeeld modisch) segment aanvullend op de huidige
voorraad, om daarmee de aantrekkelijkheid van de
centrumfunctie
ntrumfunctie van Weert voor de eigen gemeente en de
regio te vergroten.
Voorwaarden voor het toevoegen aan winkelareaal in de
binnenstad:
•

De
e winkelmeters sterk clusteren bijvoorbeeld rond het
Beekstraatkwartier en de Muntpassage.
Muntpassage

•

Winkelvoorzieningen
inkelvoorzieningen in perifeer
pe
gelegen aanloopstraten
verminderen.

Resultaat is dat het winkelcentrum van Weert compacter
wordt. Ook vanuit markttechnisch perspectief raden we u
daarom af verder te gaan met het scenario van Focus.
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Figuur 1 :leegstaande winkelpanden in de binnenstad van Weert (2014)

C’magne investeert zelf en loopt ook zelf risico, hiermee is meer zekerheid op
een exploitant die ook gedurende
urende de gehele periode maximale inzet levert.
Een combinatie tussen C’magne en Skice brengt twee ‘makelaars’ bij elkaar en
combineert de bewezen ervaring van C’magne en de lokale kennis en
contacten van Skice. Over aanpassing van business model zullen partijen nog
afspraken moeten maken.

3.4 Beekstraatkwartier is één van de meest strategische
locaties in Weert
Het Beekstraatkwartier heeft een zeer strategische ligging binnen het centrum
van Weert en zal nu en in de toekomst een belangrijke rol spelen om de
aantrekkelijkheid van het Centrum (verder) te versterken. Op dit moment in tijd
is herontwikkeling van het gehele Beekstraatkwartier geen markttechnisch
haalbare optie, we schatten in dat dit over vijf tot tien jaar wel het geval zal zijn,
omdat u het ontwikkelingspotentieel
ntwikkelingspotentieel op deze locatie door de ruimtelijke
ruimtelijk
structurering van het centrum kunt bevorderen. Dit is in onze optiek een
belangrijke reden om de eigendomspositie op deze locatie op dit moment niet
te versnipperen en te overwegen hier in de periode
peri
tot herontwikkeling regie
op te behouden. De makkelijkste manier om regie te houden is om eigenaar te
zijn. We raden daarom gedeeltelijke verkoop van het complex af, vanuit het
oogpunt van de lange termijn versterking van het stadshart (het scenario van
v
Focus, valt hiermee de facto af).
Het slopen van het stadhuis en het vrijkomende terrein braak laten liggen is
geen versterking van het stadshart, maar doet juist afbreuk hieraan. We raden
u daarom af verder te gaan met het scenario sloop.

3.3 Grootschalige vestiging van Punt Welzijn / de Roos
niet geschikt voor de locatie
Als Punt Welzijn / de Roos in tegenstelling tot de ver
verwachting toch tijdelijk
willen huren, wensen ze ruimte op de begane grond. Voor C’magn
C’magne is dit niet
aan de orde, dit strookt namelijk niet met het eigen concept.
Punt Welzijn / de Roos zou wel in het plan van Skice passen. Skice gaat echter
geen langjarige verbintenis aan en zij investeren niet zelf in de exploitatie. Er zit
naar onze mening
g dan ook geen prikkel in om tot een optimale exploitatie te
komen. Andersom, als het concept tegenvalt, heeft dit geen financieel effect
voor Skice.

De scenario’s
io’s met een herontwikkeling van het gemeentehuis zijn zowel vanuit
het oogpunt van versterking van het stadshart en bezien vanuit het strategische
karakter van de locatie het meest aantrekkelijk. Het gaat om de scenario’s van
Skice, C’magne en de gemeentelijke
lijke exploitatie.
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3.5 Scenario’s die inzetten op herontwikkeling van het
stadhuis zijn het meest aantrekkelijk voor Weert
We zien markttechnische kansen voor alle tijdelijke concepten die gelieerd zijn
aan binnenstadsfuncties, zoals die ook in de concepten van Skice / Punt Welzijn
en C’magne en C’magne en Skice voorkomen. In deze drie scenario’s gaat het
om ruimtegebruik dat insteekt op crossovers tussen winkelen, werken,
ontspannen et cetera. Dit zonder
onder op voorhand het ruimtegebruik te beperken
tot één functie
nctie of gebruik. Het creëren van levendigheid en
experimenteerruimte voor nieuw ondernemerschap kan in potentie nieuwe
spin off voor de Weertse binnenstad betekenen en zorgt voor complementair
ruimtegebruik. De vestiging van maatschappelijke functies heef
heeft dit effect niet
of in veel mindere mate. Van versterking van het stadshart is bij alleen
maatschappelijke functies dan ook geen sprake.

Het volgende schema geeft de totaal beoordeling van alle geanalyseerde
scenario’s. Hierin worden de scenario’s beoordeeld op de vier kernkeuzes van
de gemeente. Dit schema toont dat de transitie exploitatie van C’magne of de
mix van C’magne en Skice het meest positief beoordeeld wordt. Ook ziet u
nogmaals dat
at het financieel resultaat varieert binnen een beperkte
bandbreedte. De verschillen tussen de scenario’s zitten vooral in de
beoordeling van de risico’s en duidelijkheid en hoe het beoogde programma
overeen komt met de kernkeuzes van de gemeente.
Figuur 2: Beoordeling scenario’s

Exploitant
Scenario

De onderlinge versterking van de verschillende functies geldt het sterkst voor
de scenario’s van C’Magne en het scenario
ario waarin Skice en C’magne samen
werken en zorg dragen voor de exploitatie. In mindere mate geldt dit ook voor
het scenario waarin Punt Welzijn en Skice hun activiteiten bundelen in één
pand. Punt Welzijn heeft aangegeven een sterke voorkeur te hebben vo
voor een
meer permanente oplossing voor haar ruimtevraag. Bijkomend voordeel is dat
het gemeentelijk archief op de begane grond gevestigd kan blijven en
eventueel haar behoefte aan kantoorruimte kan uitbreiden.

Versterking
Stadshart

3.6 De scenario’s van Skice en C’magne dragen het
meest bij aan uw doelstellingen
Een gezamenlijke aanpak van Skice en C’magne heeft een aantal voordelen,
zoals de combinatie van ervaring met soortgelijke projecten (C’magne) en
lokale marktkennis (Skice). Beide concepten hebben een aantrekkende
beweging naar de locatie en zorgen voor meer dynamiek in het centrum. Door
de concepten te bundelen worden uit meerdere doelgroepen potentiële
gebruikers aangetrokken wat gunstig is voor de mate van succes.

Shopping
Lab

Mix

Retail
ontwikkeling

Maatschapp.
voorz.

0

+
+
+
+
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4 Adviezen
Op basis van de herziene bestuursopdracht en gesprekken met de gemeente
hebben wij een aantal kernkeuzes voor de gemeente benoem
benoemd. Wij adviseren u
in te zetten op deze kernkeuzes. Op basis van onze kernkeuzes zijn de
verschillende scenario’s vergeleken wat resulteert in het meest geschikte
scenario voor de gemeente. Indien de gemeente één of meerdere andere
kernkeuzes maakt, kan dit uiteraard resulteren in een andere optimale variant.

4.1 Advies 1: Financiën
anciën weinig onderscheidend, focus op
kernkeuzes als versterking locatie en risicobeperking
Op basis van de gehanteerde cijfers komt het maximale verschil tussen de
scenario’s uit op € 0,1 miljoen op jaarbasis. Omdat dit verschil klein is, zal de
gemeente vooral naar de risico’s van de verschillende scenario’s moeten kijken
en naar hoe deze bijdragen aan de andere kernkeuzes, zoals versterking van
het stadshart en het behoud van regie op termijn. Versterking wor
wordt gecreëerd
door goede product-marktcombinaties
ies op de juiste locatie. Een plan met alleen
maatschappelijke voorzieningen voldoet hier niet aan, het slopen van het
stadhuis uiteraard ook niet. De plannen van Skice en C’magne geven juist de
mogelijkheid om hier een gevarieerd programma te realiseren d
dat deels nog
niet in de binnenstad van Weert bestaat. De toevoeging van deze nieuwe
gebruikers zal een versterking van het stadshart betekenen. Hiernaast behoudt
de gemeente de regie over het gebied voor de langere termijn. Het plan van
C’magne heeft een lager
ager risicoprofiel dan dat van Skice, omdat C’magne zelf
meer initiatief neemt (risicodragend) en de gemeente niet verantwoordelijk is
voor de dagelijkse exploitatielasten, in tegenstelling tot het plan van Skice.

4.2 Advies 2: Zet primair in op versterking van het
stadshart
Uitgangspunt voor de gemeente is dat een tijdelijke invulling van het
Beekstaatkwartier de binnenstad maximaal versterkt, passend binnen de Visie
op het Stadshart, zie het kader.
Voor de verschillende scenario’s is onderzocht op welke wijze zij een bijdrage
leveren aan deze versterking van het stadshart. De meeste scenario’s gaan uit
van een tijdelijke invulling. Het is wenselijk als dit tijdelijke programma overeen
komt met de doelen gesteld in de Visie Hart
H
voor de Stad voor deze locatie.
Ook door het gebied op een andere wijze meer bekend te maken, waarbij als
het ware ‘reuring’ ontstaat in het gebied, is mogelijk. Dit kan dan weliswaar
afwijken van de visie
isie maar toch meerwaarde bieden voor het stadshart en
vooral voor de herontwikkeling op termijn.
De locatie moet uitnodigen tot ontmoeting en dynamiek en waar mogelijk
nieuwe passantenstromen aan zich binden. Bij de herontwikkeling op termijn
zal deze positieve branding bijdragen aan de markttechnische haalbaarheid
h
van
de beoogde herontwikkeling omdat de locatie zich dan heeft bewezen als ‘place
to be’. Het slopen van het stadhuis en het vrijkomende terrein braak laten
liggen is geen versterking van het stadshart, maar juist een afbreuk hiervan.
Ook het scenario waarbij de gemeente zelf de tijdelijke exploitatie ter hand
neemt draagt niet bij aan een versterking van het stadshart. In dit scenario
worden namelijk alleen maatschappelijke functies gehuisvest, die geen grote
passantenstromen genereren en geen reuring teweeg brengen.
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V I S I E H A R T V O O R D E S T A D – G E M E EN T E W E E R T , 2 0 1 3
Primaire insteek is om het huidige stadhuis een goede
herbestemming te geven. De plek vraagt om uitnodigende
functies, van belang voor de bewoners en bezoekers van de
binnenstad. Een volledige kantoorinvulling past niet in deze
ambitie. Aangesloten kan worden op het kernwinkelgebied –
nabijheid van de Muntpassage (met grootschalige winkels) en
de restaurants en bioscoop in de Beekstraat (met horeca,
ontmoetingscentrum, funshoppen, markthal,
kthal, etc
etc.), een en
ander afhankelijk van initiatiefnemers/ondernemers.
Momenteel wordt onderzocht of de museumfuncties van
Weert kunnen worden ondergebracht in het stadhuis. En of
instellingen (Punt Welzijn en de Roos) hier kunnen landen.
Concentratiepuntt van dit soort functies moet liggen rondom
de entree van het stadhuis aan de Beekstraat en de doorsteek
naar het parkeerdek.

gemeente maximaal wordt ontzorgd en tijdens
t
de exploitatie niet meer
verantwoordelijk is voor exploitatielasten.

4.4 Advies 4:: Behoud regie op termijn
De locatie van het Beekstraatkwartier is uniek binnen de gemeente. De locatie
ligt binnen de singel en ligt aansluitend aan het kernwinkelgebied. Het ligt voor
de hand dat op het moment dat er voldoende marktruimte is, u tot
ontwikkeling van het gebied overgaat.
rgaat. Dit kan samen met het omringend
gebied zoals de Muntpassage en een eventuele doorsteek naar de Hoogstraat.
U vindt het daarom van belang om in de toekomst regie te kunnen blijven
voeren over de ontwikkeling van het Beekstraatkwartier in goede samenhang
samenh
met de directe omgeving. De eenvoudigste manier om regie te houden is om
bezit in het gebied te hebben. Nu verkopen aan Focus betekent dat de regie
voor de langere termijn, na circa 10 jaar, grotendeels uit handen wordt
gegeven.
Om toekomstige ontwikkeling
ling mogelijk te maken, helpt het aanzienlijk als de
locatie tot de tijd dat integrale herontwikkeling plaatsvindt, een aantrekkelijke
plek is waar mensen blijven komen. Hierdoor kent men de locatie en wordt
deze positief beoordeeld.

4.3 Advies 3: Manage
anage uw risico’s door deze helder af te
bakenen en bij private partijen neer te leggen
De verschillende varianten hebben diverse financiële consequenties. Bij de
beoordeling van de varianten is gekeken naar:
• Financiële verplichtingen voor gemeente
• Verwachte opbrengsten en kosten
• Exploitatieperiode
• Risico’s op meerkosten én meeropbrengsten
De (financiële) risico’s van elke variant moeten zoveel mogelijk naar een private
partij worden verlegd. De initiatiefnemers van de verschillende scenario’s
hebben nu voorstellen gedaan over mogelijke voorwaarden, welke zij
zijn
beoordeeld. Uiteraard staan genoemde
noemde voorwaarden en conditi
condities nog niet
vast, in de volgende fase zal de gemeente verder onderhandelen en de
definitieve voorwaarden en condities samen met de andere partij(en)
vastleggen. Het scenario van C’magne gaat uit van een opzet waarin de

4.5 Advies 5: Sluit aan
an bij markttechnische behoeften
Voor de invulling van het stadhuis
tadhuis wilt u functies aantrekken waar vanuit
markttechnisch perspectief behoefte aan is. Dit houdt in dat u er waarde aan
hecht niet iets te ambiëren dat een kleine kans van slagen heeft en leegstand
leeg
tot gevolg heeft. Het stadhuis moet nuttig gebruikt kunnen worden, waarbij een
versterking van het stadshart ook van belang is. Ook zal de exploitatie van het
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stadhuis niet tot oneerlijke concurrentie met andere partijen in Weert moeten
leiden. Op basis
sis van onderzoek blijkt dat er onvoldoende markt is voor het
toevoegen van extra winkelmeters in het centrum van Weert. De
leegstandanalyse toont dat er mogelijk (nog) ruimte is voor grotere
winkelformules zoals door Focus voorgesteld. Vanuit marktvraag lligt het
toevoegen van extra winkelruimte echter niet voor de hand en dit zal
verdringing elders in de stad tot gevolg hebben. Het plan van Focus sluit
hiermee niet aan op hetgeen wij van belang achten voor Weert; alleen
ontwikkeling bij marktvraag.

4.6 Advies 6: Laat andere overwegingen minder zwaar
meewegen
Archief
Het gemeentelijk archief is nu gevestigd in de kelder van het pand en heeft
kantoorruimte op de begane grond. De gemeente zoekt voor het historisch
archief op termijn een nieuwe locatie waar het erfgoedhuis
fgoedhuis gevestigd wordt.
Totdat de gemeente de keuze voor een nieuwe locatie maakt, kan het archief in
het stadhuis blijven. Naast de ruimte in de kelder wenst de gemeente extra
kantoorruimte in het pand te betrekken ten behoeve van het archief. Deels zi
zit
deze kantoorruimte nu op de begane grond. Het archief wenst een uitbreiding
van circa 200m² naar in totaal 550m² kantoorruimte.
Het langer huisvesten van het archief in de kelder betekent een kostenpost van
€ 150.000 voor instandhouding maatregelen.
Punt Welzijn en de Roos
De organisaties Punt Welzijn en locatie de Roos zijn welzijnsorganisaties in
Weert die nieuwe huisvesting zoeken. Beiden huren nu van de gemeente,
echter deze locaties voldoen niet meer aan de kwalitatieve eisen. Beide
organisaties zoeken
oeken een permanente locatie. Permanente vestiging in het
stadhuis stelt bepaalde verbouw- en inrichtingseisen aan het gebouw. Door
adviesbureau MBK zijn de bouwkosten voor zo’n grondige verbouwing
onderzocht. Na verbouw voor circa € 10 miljoen voldoet het pand weer aan de
huidige standaarden en is de levensduur met circa 40 jaar verlengd.
Op de begane grond willen de organisaties een frontoffice inrichten wat o.a.
dienst doet als ‘verwijspunt’ voor andere zorg- en welzijnsorganisaties.

Tabel 1 :ruimtevraag van het archief en Punt / de Roos.
Programma

Type

M2

Verdieping

Gemeente-archief

Kantoor/Specifieke opslag

500

Kelder

Gemeente-archief

Kantoor

550

Begane grond

Punt/de Roos

Kantoor

2.050

Begane grond

Punt/de Roos

Kantoor

1.050

Verdiepingen

Totaal

4.150

De gemeente en Punt Welzijn (financieel sterk verweven met gemeente)
kunnen in totaal 4.150 m² in het stadhuis huren.
Het is onduidelijk hoe de partijen vestiging in het stadhuis beoordelen als dit
voor een beperkte periode is. In nadere gesprekken met deze partijen moet
onderzocht worden of een tijdelijke huisvesting in het stadhuis voor hun ook
passend is.
De kernkeuzes van de gemeente dragen primair bij aan gemeentelijke
ruimtelijke en economische doelstellingen en wegen zwaarder dan ‘private’
‘
doelstellingen als huisvestingswensenhuisvestingswensen en eisen van andere partijen.

4.7 Advies 7:: Zet in op een transitie-exploitatie
transitie
We zien markttechnische kansen voor alle tijdelijke concepten die gelieerd zijn
aan binnenstadsfuncties, zoals die ook in de concepten van Skice / Punt Welzijn
en C’magne en C’magne en Skice voorkomen.
Hiernaast houdt u door het voeren van een transitie-exploitatie
transitie
regie op het
gebied om toekomstige ontwikkelingen mede vorm te geven (en hiervan de
inkomsten te innen).
U moet en kunt goede afspraken maken over risicoverdeling tijdens de transitie
periode. U heeft dan goed zicht over uw verwachte inkomsten en uitgaven
tijdens deze periode. Als laatste biedt de transitie-exploitatie
transitie
inhoudelijk een
versterking van het stadshart, wat meer en meer gevarieerde stromen op gang
zal brengen.
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4.8 Advies 8:: Start vervolgfase met C’magne en Skice
We raden aan de vervolgfase
olgfase met C’magne en Skice te starten om met deze
partijen tot een overeenkomst tot exploitatie te komen.
De scenario’s van deze partijen komen het meest overeen met de kernkeuzes
en dragen zo maximaal bij aan de versterking
ing van de binnenstad.
Een gezamenlijke
amenlijke aanpak van Skice en C’magne heeft een aantal voordelen,
zoals de combinatie van ervaring met soortgelijke projecten (C’magne) en
lokale marktkennis (Skice). Beide concepten hebben een aantrekkende
beweging naar de locatie en zorgen voor meer dyna
dynamiek in het centrum. Door
de concepten te bundelen worden uit meerdere doelgroepen potentiële
gebruikers aangetrokken wat gunstig is voor de mate van succes.
U heeft aangegeven het archief graag in het stadhuis te laten huisvesten,
evenals de kantoorruimte
te van Punt Welzijn. Dit betekent dat ook met Punt
Welzijn op korte termijn gesproken moet worden over vestiging in het
stadhuis.
Vestiging van een deel van de kantoorfunctie van Punt Welzijn op de
verdiepingen past in de plannen van zowel C’magne als Sk
Skice. Aangevuld met
de meters van het archief heeft de nieuwe exploitant al een behoorlijke stabiele
‘vulling’ van de exploitatie. Vestiging van tentoonstellingsruimte van het
gemeentemuseum (nu op locatie de Tiendschuur) behoort ook tot de
mogelijkheden.
Uiteraard zal de gemeente goede afspraken moeten maken over de
huisvestingsvergoeding voor deze ruimten. De gemeente is immers eigenaar
van het pand, dus naast servicekosten liggen reguliere huurkosten niet voor de
hand.

4.9 Advies 9: Houd rekening met de volgende risico’s in
de vervolgfase
Met het exploiteren van het stadhuis door een andere partij zijn een aantal
risico’s verbonden die zoveel mogelijk verlegd moeten worden naar deze
partijen. Het volgende figuur vat de diverse risico’s samen.
Figuur 3: Risico’s met betrekking tot overeenkomst transitie-exploitatie
transitie

Vastgoedrisico's
• verdeling onderhoudslasten en exploitatielasten
• regie over onderhoudslasten

Exploitatierisico's
• minimale masterlease
• onderpand lening

Organisatorische risico's
• verdeling rechten en plichten richting omgeving
• vestigingsbeleid bestemmingen
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Vastgoedrisico’s
In de scenario’s van Skice en C’magne blijft de gemeente verantwoordelijk
voor groot onderhoud tijdens de transitie-exploitatie
exploitatie periode. Het betreft groot
noodzakelijk
oodzakelijk onderhoud aan het casco van het vastgoed. Noodzakelijk betekent
hier dat onderhoud gepleegd wordt indien exploitatie van het pand in het
geding komt. Niet voor de exploitatie nodige cosmetische ingrepen en
ingrepen om de levensduur langer dan noodzakelijk
oodzakelijk te verlengen worden niet
gedaan. De eerste gemeentelijke raming van deze maximale kosten bedragen
circa € 60.000 per jaar. In de resultaat berekeningen zijn deze kosten
opgenomen.
Partijen zullen afspraken moeten maken over de exacte inhoud va
van groot
onderhoudslasten. Ook moet worden vastgelegd wie bepaalt of er groot
onderhoud noodzakelijk is, wanneer dit plaatsvindt en op welke wijze dit
gebeurt. Het ligt voor de hand dat de gemeente hiervoor eindverantwoordelijk
is.
Exploitatierisico’s
Het plan van C’magne gaat uit van een winstdeling voor de gemeente, dit
wordt de masterlease genoemd. We adviseren een minimaal bedrag op te
nemen en een meeropbrengsten regeling. Of een huur
huur- dan wel
bruikleenovereenkomst juridisch gunstiger is voor de gemeen
gemeente zal moeten
worden uitgezocht. Ook onderdelen als flexibiliteit qua exploitatieperiode,
bijvoorbeeld een herziening van de afspraken na 5 jaar of de mogelijkheden
om vroegtijdig de overeenkomst te kunnen ontbinden, zullen in de afweging
voor het type contact
tact moeten worden meegenomen.
Een onderdeel van het voorstel van C’magne is een lening van de gemeente
aan C’magne om een aantal grote investeringen in het pand te kunnen doen.
Het debiteurenrisico van deze lening zal onafhankelijk aan de exploitatie
verzekerd moeten zijn, bijvoorbeeld door middel van een onderpand op
onroerende zaken van C’magne.

Organisatorische risico’s
Voor de gemeente is het van belang dat de toekomstige gebruikers van het
stadhuis geen directe concurrentie vormen voor bijvoorbeeld
bijv
winkeliers in het
centrum. De lagere huurprijs zou namelijk oneerlijke concurrentie met zich
meebrengen. De gemeente zal moeten bepalen welke typen gebruikers zich
niet mogen vestigen in het stadhuis. Uiteraard wordt ook naar de (on-)
(on
mogelijkheden
en in het vigerende bestemmingsplan gekeken.
De transitie-exploitatie
exploitatie van het stadhuis staat niet in een afgelegen gebied,
maar juist in het centrum van Weert. Dit betekent dat de directe buren van het
stadhuis, onder andere bewoners, winkeliers, horeca en vastgoedbezitters,
geconfronteerd worden met een ander type gebruikers in het stadhuis. De type
gebruikers zullen een andere uitstraling van het pand wensen en andere
gebruikerstijden hanteren dan nu gebruikelijk. In hoeverre dit tot discussies zal
leiden
en is nog onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat de gemeente eigenaar van
het vastgoed is echter niet volledig (wel limitatief) bepaalt welke gebruikers er
zijn en welke aanpassingen aan het vastgoed en de directe omgeving gedaan
zullen worden. Vooraf zijn
ijn heldere afspraken nodig over de organisatievorm
waarin overleg tussen de directe buren van het stadhuis, de exploitant en de
gemeente zal plaatsvinden. De gemeente zal haar bevoegdheden hierin helder
moeten formuleren om in de toekomst ook naar omwonenden
omwonen
en andere
partijen goed en adequaat te kunnen optreden.
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Bijlage A: Omschrijving scenario’s

ShoppingLab door Skice

Inleiding
Het proces zoals omschreven in de bestuursopdracht van maart 2013 heeft
geresulteerd in onderstaande 6 scenario’s:
Scenario
ShoppingLab
Urban Unity
ShoppingLab / Urban Unity
Retailontwikkeling (deels nieuwbouw)
Maatschappelijke voorzieningen
Sloop

Exploitant
Skice
C’magne
C’magne & Skice
Focus
Gemeente
Gemeente

In alle scenario’s,, behalve die van sloop, kan het gemeente archief in de kelder
behouden blijven.
Deze bijlage beschrijft per scenario de volgende elementen, waarna een
samenvatting volgt:
•
•
•
•
•
•
•

Plan
Initiatiefnemer
Programma
Exploitatieduur
Huuropbrengsten
Exploitatie- en investeringskosten
Rol & financiële verrekening gemeente

Plan
Het ShoppingLab is een broedplaats voor innovatieve winkelconcepten. Naast
deze innovatieve winkelconcepten voorziet het plan in een mix van dagopvang
en activiteiten voor de doelgroepen van Punt Welzijn. Het plan gaat uit van
kantoor- en gebruiksruimte voor Punt Welzijn / de Roos.
Initiatiefnemer
Skice is een adviesbureau waarin
rin kennis is samengebracht van
planontwikkeling, bouwplanbegeleiding en projectmanagement voor complexe
bestuurlijk gevoelige projecten. De eigenaren van Skice komen uit Weert.
Programma
Het programma
ramma zal bestaan uit het ShoppingLab, het archief en Punt Welzijn
op de begane grond. Op de verdiepingen is tevens mix van kantoor en
winkelfuncties. Het plan gaat uit van een groeimodel waarbij gedurende de
periode het ShoppingLab op de begane grond wordt
word uitgebreid.
Exploitatieduur
Het concept van Shopping Lab heeft geen minimale of maximale
exploitatieduur. Skice geeft aan dat het onderhoud na circa 7 jaar (opgave
gemeente) extra kosten zal vragen. Ook wordt aangegeven dat Punt Welzijn
huisvesting voor langere tijd zoekt.
Huuropbrengsten
De verwachte huuropbrengsten zijn nog onduidelijk en zijn afhankelijk van de
huurders. Skice omschrijft het uitgangspunt voor de huurders als volgt:
“Uitgangspunt voor de bepaling van de huurwaarde is het vernieuwende
karakter
arakter van een (maatschappelijk/commercieel) winkelconcept. De
huurtarieven zijn daarom lager dan de normale binnenstedelijke huurtarieven.
De exacte hoogte van de huurtarieven worden in overleg met Gemeente Weert
vastgesteld.” De huurinkomsten worden geïnd
geï
door de gemeente die ook het
contractbeheer verzorgt.
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ExploitatieExploitatie - en investeringskosten
De gemeente is verantwoordelijk voor de exploitatie
exploitatieen onderhoudskosten gedurende de tijdelijke
exploitatie. Skice neemt geen financieel risico op zich.
Gemeente zal ook de contracten met verschillende
huurders sluiten en beheren.
Skice beschrijft de investeringen als volgt: “Skice gaat
uit van kort cyclische investeringen met maximale
participatie van de lokale onderwijsinstellingen.
Investeringen worden aangegaan op het moment dat
er zekerheden zijn over de huurovereenkomst. Huurder
krijgt ook veel vrijheid om binnen vastgestelde kaders zijn eigen ruimte in te
richten. Voor de collectieve ruimtes wordt nadrukkelijk samenwerkinggezocht
met Punt Welzijn en de onderwijsinstellingen.”
Tabel2 toont de gehanteerde uitgangspunten voor de bepaling van het
financieel resultaat. In de overige exploitatielasten zit de jaarlijkse fee voor
Skice opgenomen.
Tabel 2: Financiële uitgangspunten scenario Skice
Post
Inbrengwaarde gebouw
Sloopkosten op termijn
Verplaatsingskosten trafo
Aanpassingen archiefruimte
Inkomstenderving parkeren tijdens sloop
Onvoorzien
Investeringskosten
Onderhoudlasten jaarlijks
Onvoorzien jaarlijks
Overige exploitatielasten jaarlijks
Huurinkomsten jaarlijks
Financieel resultaat

Raming
€ 824.000
€ 500.000
€ 250.000
€ 150.000
€ 75.000
€ 200.000
€ 2 miljoen
€ 60.000
€ 25.000
€ 250.000
€ 200.000
-/- € 3,6 miljoen

Rol & financiële verrekening gemeente
De gemeente is in het plan van Skice risicodrager voor de exploitatie. Hiernaast
betaalt de gemeente Skice een vaste fee voor dienstverlening gericht op
ontwikkeling ShoppingLab. Verder rekent Skice een variabele fee voor
dienstverlening
ening gericht op gebouwbeheer,
gebouwb
stadsbureau en leegstandsbeheer.
De gemeente is ook verantwoordelijk voor de onderhoudslasten van het
gebouw.

Urban Unity door C’magne

Plan
Urban Unity is een verzamelplaats waar cultuur, werk en ontspanning bij elkaar
komen. C’magne noemt het zelf een “relaxte mix van bruisend stadsleven,
cultuur en ondernemerschap.” Basis van het voorstel van C’magne is het
ontzorgen van de gemeente bij de
tijdelijke (10 jaar) exploitatie van het
gemeentehuis. Het toevoegen van
welzijnsfuncties aan het plan is optioneel.
Initiatiefnemer
C’magne B.V. ontwikkelt nieuwe
concepten voor bestaand vastgoed.
Hierbij exploiteert C’magne het vastgoed
met aandacht voor thema’s zoals
als verfrissing, verandering en herleven.
Programma
Het programma wordt door C’magne zelf bepaald, maar is uiteraard wel
afhankelijk van de wensen van de gemeente om gemeentelijke (of aan
gemeente gelieerde) functies in het pand te huisvesten. C’magne gaat
g
in ieder
geval uit van vestiging van het archief in de kelder.
Exploitatieduur
De beoogde exploitatieduur ligt tussen 5 en 10 jaar, met de nadruk op 10 jaar.
Het concept is volgens C’magne niet geschikt voor een kortere
exploitatieperiode.
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Huuropbrengsten
Huuropbreng sten
C’magne wordt hoofdhuurder (masterlease) en voert zelf de (huur
(huur-)exploitatie
van het gebouw uit. C’magne betaalt gemeente een huurprijs afhankelijk van
het behaalde resultaat (25% van het resultaat na belasting). Het betalen van
een vaste minimum huurprijs
prijs aan de gemeente is optioneel en zal nader
uitgewerkt moeten worden.
ExploitatieExploitatie - en investeringskosten
investeringskosten
C’magne voert de huurexploitatie en is hiermee verantwoordelijk voor de
exploitatiekosten gedurende exploitatieperiode.
Uitzondering hierop is de financiering van de exploitatie
exploitatie-/investeringskosten
die C’magne aan het begin van de exploitatie maakt. Deze kosten zijn nodig
voor bouwkundig onderhoud en om het pand verhuurklaar te maken zodat de
exploitatie gestart kan worden. De voorlopige raming van C’magne komt uit op
circa € 0,5 miljoen.
Tabel 3 toont de gehanteerde uitgangspunten voor de bepaling van het
financieel resultaat. De vergoeding voor de gemeente uit de masterlease is niet
opgenomen in het resultaat. De inkomsten voor de periode van 10 jjaar worden
bij de huidige uitgangspunten geraamd op circa € 0,4 miljoen.
Tabel 3: Financiële uitgangspunten
itgangspunten scenario C’magne
Post
Inbrengwaarde gebouw
Sloopkosten op termijn
Verplaatsingskosten trafo
Aanpassingen archiefruimte
Inkomstenderving parkeren tijdens sloop
Onvoorzien
Investeringskosten
Onderhoudlasten jaarlijks
Onvoorzien jaarlijks
Overige exploitatielasten jaarlijks
Huurinkomsten jaarlijks
Financieel resultaat

Raming
€ 824.000
€ 500.000
€ 250.000
€ 150.000
€ 75.000
€ 200.000
€ 2 miljoen
€ 60.000
€ 25.000
€ 10.000
nvt
-/- € 2,8 miljoen

Rol & financiële verrekening gemeente
Basis van het voorstel van C’magne is het ontzorgen van de gemeente bij de
tijdelijke (10 jaar) exploitatie van het gemeentehuis. C’magne betaalt een
masterlease voor de exploitatie van het gebouw. De masterlease is
resultaatafhankelijk. Een minimale vaste masterlease daarnaast is optioneel.
Tevens financiert de gemeente de exploitatie-investeringskosten
exploitatie
aan het begin
van de exploitatieperiode, vooralsnog
ralsnog indicatief begroot op € 0,5 miljoen.
C’magne verlangt hiervoor een lening van de gemeente, tegen marktconforme
voorwaarden.
Naast reguliere kosten samenhangend met de verhuur van een gebouw (onder
andere onderhoud) zijn er geen kosten voor de gemeente gedurende de
exploitatieperiode. Bij voldoende resultaat van het concept Urban Unity
ontvangt de gemeente huurinkomsten.

Combi ShoppingLab & Urban Unity door Skice & C’magne

Deze combinatie is door de gemeente als één van de alternatieven gekozen.
Het programma zal een mengvorm van beide afzonderlijke concepten zijn,
eventueel aangevuld met Punt Welzijn / de Roos op de verdieping en het
archief in de kelder. Overige zaken zoals exploitatie en de rolverdeling en
verrekening met gemeente zullen met partijen nader besproken moeten
worden.
Uitgangspunt voor de kosten en opbrengsten in dit scenario is het voorstel van
C’magne, waarbij
aarbij de gemeente weet waar ze aan toe is, en geen
exploitatierisico’s loopt.
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Herontwikkeling tot retail door Focus, gecombineerd met
Punt Welzijn / de Roos

Plan
Het plan van Focus behelst de koop van het
gemeentehuis, parkeergarage en
parkeerdek. Focus zal het pand
grotendeels verbouwen, een deel slopen
en weer nieuw bouwen. Door de
verbouwingen en aanpassingen wordt een
“winkel 8-tje” gecreëerd door
passantenstromen in het gebied te
herdefiniëren.
Initiatiefnemer
Focus Retail Development is onderdeel van de Focus organisatie die bestaat uit
verschillende disciplines in de bouw- en vastgoedsector. Focus ontwikkelt en
realiseert woning-, bedrijfs- en winkelvastgoed in Nederland en Eur
Europa.
Programma
Het plan omvat detailhandel en kantoorruimte. Het meest zuidelijke deel van
het huidige pand wordt gesloopt en wordt in twee lagen van 750 m2 terug
gebouwd ten behoeve van één grote winkel. Op het overige deel van de
begane grond wordt ook winkelruimte
inkelruimte voorzien, verdeeld over een aantal grote
units (één van 1.200m2) en een aantal kleinere. Op de verdiepingen wordt
kantoorruimte gerealiseerd. Focus wenst dat gemeente (of aan gemeente
gelieerde partijen zoals Punt Welzijn / de Roos) 4.100 m2 hu
huurt voor een
periode van minimaal 30 jaar. Verder gaat het plan ervan uit dat de gemeente
50% van de parkeerplekken huurt.

Exploitatieduur
Het plan van Focus gaat uit van aankoop van het pand. Er is hiermee geen
sprake meer van een tijdelijke exploitatie.
exploitati Wel gaat Focus uit van de gemeente
(of aan gemeente gelieerde partijen) als huurder van 4.100 m2 voor een
periode van 30 jaar.
Opbrengsten en kosten
De aanbieding van Focus komt neer op een symbolisch bedrag van € 1,- voor
het gemeentehuis, inclusief Parkeergarage
rkeergarage en –dek. Focus heeft aangegeven
dat bij de voorgestelde huur door de gemeente, de huurprijs € 0,5 miljoen per
jaar bedraagt (€
€ 122 p/m2). Voor de verplichte huur van 50% van de
parkeerplekken bedraagt de jaarlijkse huur € 0,1 miljoen.
Tabel 4: financiële uitgangspunten van het voorstel van Focus.
Post
Opbrengst verkoop
Huurkosten jaarlijks
Huurkosten Parkeerplekken jaarlijks
Totale kosten 30 jaar (exclusief huurstijging)
huurstijging

Bedrag
€1
€ 500.000
€ 100.000
€ 18 miljoen

Rol & financiële verrekening gemeente
Bij verkoop van het pand aan Focus heeft de gemeente geen directe rol in de
exploitatie van het pand. Als de gemeente (of aan gemeente gelieerde
organisatie) huurt van Focus zal zij een huurder zijn met dezelfde rechten en
plichten als andere huurders, zij het voor een minimale periode van 30 jaar.
Bij verkoop verkoopt gemeente ook de parkeergarage en het parkeerdek. De
jaarlijkse netto opbrengst van circa € 150.000 vervalt hiermee voor de
gemeente.
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Tijdelijke exploitatie met alleen maatschappelijke
voorzieningen, exploitatie door gemeente

Dit plan gaat uit van een programma van maatschappelijke voorzieningen
voorzieningen. De
gemeente houdt het pand in eigendom en voert de exploitatie totdat het pand
wordt gesloopt.

Tabel 5: Financiële uitgangspunten scenario maatschappelijke voorzieningen
Post
Raming
Inbrengwaarde gebouw
€ 824.000
Sloopkosten op termijn
€ 500.000
Verplaatsingskosten trafo
€ 250.000
Aanpassingen archiefruimte
€ 150.000
Inkomstenderving parkeren tijdens sloop
€ 75.000
Onvoorzien
€ 200.000
Investeringskosten
€ 2 miljoen

Alle kosten die de gemeente nu voor het pand maakt, zullen bij doorexploiteren
blijven bestaan. Hiernaast zijn investeringen nodig om het pand gebruiksklaar
te maken voor nieuwe kantoorhuurders.

Onderhoudlasten jaarlijks
Onvoorzien jaarlijks
Overige exploitatielasten jaarlijks
Huurinkomsten jaarlijks

Beoogde huurders zijn Punt Welzijn / de Roos, het archief en kantoorruimte bij
het archief. Hiernaast moet voor nog een aanzienlijk deel van het pand
(minimaal 4.000 m² vvo) een huurder worden gevonden.

Financieel resultaat

Het risico van de exploitatie ligt volledig bij de gemeente. De gemeente
behoudt bij dit plan de volledige zeggenschap en flex
flexibiliteit qua
exploitatieperiode en invulling van het programma.

A L T E R N A T I E F G R O O T S C H A L I G E V E R BO U W I N G I S D U U R

Tabel 5 toont de financiële uitgangspunten van dit scenario. Dit scenario scoort
financieel beter dan Skice doordat iets hogere huurinkomsten worden
gegenereerd en er geen fee aan de exploitant
ant betaald hoeft te worden.

€ 60.000
€ 25.000
€ 150.000
€ 210.000
-/- € 2,5 miljoen

Door de gemeente is ook een alternatief scenario voor de
vestiging van maatschappelijke voorzieningen opgesteld. In
dit scenario wordt het huidige pand dusdanig verbouwd dat
het na deze grootschalige verbouwing voldoet aan alle nu
geldende nieuwbouwnormen en weer 40 jaar gebruikt kan
worden.
De kosten hiervoor zijn door bouwkosten adviesbureau MBK
geraamd op minimaal € 10 miljoen.
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Sloop en herinrichting gebied, zonder behoud van
archieffunctie

Dit plan gaat uit van sloop van het vastgoed aan het begin van de 10 jaar
exploitatieperiode. Het archief wordt ook gesloopt en zal elders huisvesting
krijgen. De kosten van deze nieuwe huisvesting zijn niet opgenomen in dit
scenario. Het huidige dek blijft behouden en op de plek van het stadhuis komt
een nieuw deel dek vrij dat sober wordt ingericht.
Na sloop (duurder dan bij andere varianten, omdat h
het dek behouden blijft) zal
de gemeente jaarlijkse kosten hebben om het dek te onderhouden. Aan het
einde van de periode van 10 jaar kan de grond worden verkocht. Indien zich
mogelijkheden voordoen om de grond eerder te verkopen, kan dit uiteraard
ook. In dit geval zal de gemeente geen onderhoudskosten voor het gebied
meer hebben.
Tabel 6: Financiële uitgangspunten scenario sloop
Post
Inbrengwaarde gebouw
Sloopkosten
Verplaatsingskosten trafo
Afwerking dek
Verhuiskosten archief
Inkomstenderving parkeren tijdens sloop
Onvoorzien
Investeringskosten
Onderhoudlasten jaarlijks
Financieel resultaat

Samenvatting scenario’s

Raming
€ 824.000
€ 760.000
€ 250.000
€ 350.000
€ 22.000
€ 75.000
€ 200.000
€ 2,5 miljoen
€ 40.000
-/- € 2,9 miljoen

Punt Welzijn / de Roos kan in vijf van de zes 6 varianten onder voorwaarden
(deels) haar programma huisvesten.
De uitgangspunten voor de duur van de exploitatieperiode verschillen
aanzienlijk per variant. Bij de varianten sloop en verkoop aan Focus is de
exploitatieperiode duidelijk. Bij Urban Unity van C’magne wenst men een
periode van 10 jaar, de periode is bij het ShoppingLab van Skice minder
bepalend. Indien de gemeente zelf de exploitatie ter hand neemt, heeft zij hier
zelf veel invloed op.
Een belangrijke
grijke partij in vijf van de zes varianten is Punt Welzijn / de Roos die
heeft aangegeven huisvesting voor een permanente periode te willen
betrekken. Onduidelijk is of zij voor een tijdelijke periode zal willen verhuizen
naar de Beekstraat.
De variant van herontwikkeling door Focus en de variant sloop geven de
meeste zekerheid over verwachte inkomsten en uitgaven aangezien hier geen
lange exploitatieperiode is (bij sloop zeer beperkte onderhoudskosten na de
sloop). Zekerheid betekent bij de huidige voorwaarden
voor
van Focus ook een
langjarige huurverplichting van de gemeente. Bij de variant van Focus
verdwijnen ook de rendabele exploitatie van de parkeergarage en het dek voor
de gemeente (circa € 150.000 per jaar).
Bij de overige varianten zijn de kosten en opbrengsten
o
van de gemeente
afhankelijk van verhuur van het pand en de exploitatiekosten.
De gemeente blijft verantwoordelijk voor groot onderhoud tijdens de transitietransitie
exploitatie periode. Het betreft groot noodzakelijk onderhoud aan het casco van
het vastgoed.
tgoed. Noodzakelijk betekent hier dat onderhoud gepleegd wordt indien
exploitatie van het pand in het geding komt. Niet voor de exploitatie nodige
cosmetische ingrepen en ingrepen om de levensduur langer dan noodzakelijk
te verlengen worden niet gedaan. De eerste gemeentelijke raming van deze
maximale kosten bedragen circa € 60.000 per jaar.
Bij alle varianten, uitgezonderd verkoop aan Focus, behoudt de gemeente
directe zeggenschap over een toekomstige invulling van het gebied en de
opbrengsten die bij deze
e toekomstige invulling horen.
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Bijlage B: Beoordeling scenario’s
Deze bijlage beschrijft de beoordeling van de diverse scenario’s. Hiervoor zijn
onder andere gesprekken gevoerd met de initiatiefnemers van de scenario’s,
aangevuld met de vertegenwoordigerr van Punt Welzijn.
Beoordeling scenario’s
a. Versterking van het stadshart
b. Exploitatieduur
c. Samenwerking met andere initiatieven
d. Markttechnische haalbaarheid programma
e. Prijsstelling huren en exploitatiekosten
f. Rol gemeente en financiële verrekening
ekening gemeente
g. Point of no return, alternatief bij keuze
h. Conclusies

Samenwerking met andere initiatieven
Het ShoppingLab gaat uit van samenwerking met andere partijen. De
combinatie van innovatieve concepten en de gewenste inzet van vrijwilligers
en doelgroep van Punt Welzijn is integraal onderdeel van het plan. Een
combinatie met Punt Welzijn heeft voor Skice dan ook de voorkeur. Een
samenwerking met C’magne is
s voor Skice optioneel.
Markttechnische haalbaarheid
De markttechnische haalbaarheid van het ShoppingLab is niet eenvoudig te
onderzoeken omdat het een innovatief concept betreft. Een vergelijking met
andere locaties of regio’s om de potentiële marktvraag te toetsen is niet
mogelijk. Ten behoeve van onder andere deze variant is een
distributieplanologisch onderzoek (DPO) opgesteld om de reguliere
uitbreidingsruimte naar winkels te onderbouwen.
Onderstaand kader toont de belangrijkste conclusies uit dit onderzoek,
ond
zie
bijlage C voor het gehele onderzoek.

ShoppingLab door Skice
De ondernemers van Skice benadrukken in het gesprek dat zij een idee hebben
neergelegd bij de gemeente en geen oplossingen hebben aangedragen voor
een vastgoedprobleem. Het ShoppingLab draait om innovatieve
winkelconcepten, gecombineerd met dagbesteding fu
functies.
Versterking van het stadshart
Bij succes van het ShoppingLab zal dit nieuwe gebruikers naar de locatie
trekken. De beoogde gebruikers zijn innovatief en brengen iets nieuws wat nog
niet elders bestaat. Het stadhuis wordt een broedplaats voor innov
innovatieve
concepten die ook buiten Weert nog niet veel plaatsvindt. Hierdoor zal Weert
ook bovenregionale bezoekers kunnen aantrekken. Het ShoppingLab kan als
innovatief concept Weert hiermee op de kaart zetten. Het ShoppingLab krijgt
van verschillende MKB-leden
den uit de Maasstraat positieve reacties.
Exploitatieduur
Skice geeft aan dat de exploitatieduur flexibel is. Een periode tot 10 jaar achten
zij wenselijk om tot goede ontwikkeling van het concept te komen. Skice
benoemt expliciet de wens van Punt Welzijn voor permanente of voor
minimaal 10 jaar huisvesting.

C O N C L U S I E U I T B R EI D I N G S R U I M T E V O O R N I E TT
D A G E L I J K S E W I N K EL S I N C E N T R U M V AN W E E R T
De belangrijkste conclusie na het distributieplanologisch
onderzoek is dat het centrum van Weert verzadigd is voor wat
betreft winkels voor niet-dagelijkse
dagelijkse aankopen. Een
vergelijkbare grove analyse voor dagelijkse aankopen wijst
ook uit dat er voor deze doelgroepen geen marktruimte
aanwezig is. Een toevoeging van nieuwe winkelmeters leidt
tot verdringing van het bestaande aanbod. Immers de
koopkracht van de ‘eigen’ bevolking en de extra koopkracht
door de bovenregionale functie van Weert zijn onvoldoende
om extra winkelmeters te kunnen dragen. Ook een
kwalitatieve analyse met vergelijkbare gemeenten in
Nederland laat zien dat in elke
ke branche relatief veel (of
vergelijkbaar aantal) winkels (en winkelvloer) in Weert
aanwezig zijn.
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C O N C L U S I E L E E G ST A N D C E N T R U M V A N W E E R T
De belangrijkste conclusie die we kunnen trekken over de
leegstand in het centrum van Weert is dat deze relatief hoog
is en sterk toegenomen sinds 2010. Een kwalitatief beeld laat
zien dat een groot deel van deze leegstand te vinden is in
middelgrote panden (en vrijwel niet in grote panden) van 100
tot 500 m² wvo. Bovendien merken we op dat circa 50% van
de leegstand korter
er dan een jaar is, wat er op wijst dat in
2012/2013 relatief veel winkels failliet zijn gegaan. De
plannen voor het toevoegen van extra winkelmeters (groot en
ontbrekende formules) in het Beekstraatkwartier zullen
mogelijk niet concurreren met de bestaand
bestaande winkelpanden
(omvang leegstaande panden te klein), maar gezien het
draagvlak voor winkels in Weert leidt een toevoeging
hoogstwaarschijnlijk tot meer leegstand.
Het toevoegen van reguliere extra winkelmeters in het centrum van Weert is op
basis van het DPO niet verstandig.
Voor het concept ShoppingLab is het de vraag in hoeverre dit concept tot
concurrentie met het huidige winkelaanbod leidt. Op basis van de gesprekken
met de initiatiefnemers en de bestudeerde stukken biedt het ShoppingLab juist
een versterking
sterking met de rest van het winkelaanbod doordat winkels een soort
subvestiging in het ShoppingLab kunnen vestigen op basis van een andere
formule.
Bij keuze voor het ShoppingLab zullen dan ook heldere afspraken moeten
worden gemaakt over de typering van de winkelconcepten in het ShoppingLab,
een ‘normale’ winkelformule zal hier niet gehuisvest mogen worden om directe
concurrentie met de overige winkels te vermijden.
Prijsstelling huren en exploitatiekosten
Skice rekent in haar exploitatie met € 50 per m² voor het ShoppingLab. Hierbij
tekent Skice wel aan dat de exacte hoogte van de huurtarieven in overleg met
de Gemeente Weert worden vastgesteld. Alle exploitatiekosten zijn voor
rekening van de gemeente.

Rol gemeente en financiële verrekening gemeente
Bijj het ShoppingLab blijft de gemeente exploitant van het stadhuis. Skice
rekent een vaste en een variabele vergoeding voor het ontwikkelen van het
ShoppingLab en het gebouwbeheer. De gemeente heeft geen directe invloed
op de exploitatie, dit wordt immers door
do Skice gedaan, echter is wel
verantwoordelijk voor het uiteindelijke resultaat. Dit vinden wij geen goede
combinatie omdat er geen risicoprofiel is voor Skice, zij krijgen immers een
vaste vergoeding ongeacht het exploitatieresultaat.
Point of no return,
return , alternatief bij keuze
Indien onvoorziene ontwikkelingen vragen om een herziening van de
exploitatieperiode (bijvoorbeeld eerder herontwikkelen van de locatie), zal de
samenwerking met de tijdelijke exploitant moeten worden aangepast.
Aangezien Skice niett zelf investeert in de exploitatie, zou dit mits de
overeenkomst tussen gemeente en Skice goed wordt opgesteld, betrekkelijk
eenvoudig kunnen. Het financiële risico van de gemeente komt dan overeen
met de bedragen die de gemeente reeds in het pand heeft geïnvesteerd,
g
vooralsnog zijn er geen andere financiële risico’s.
Conclusies
Conclusie s
Het ShoppingLab is een innovatief concept dat extra passantenstromen naar
het gebied kan brengen. Omdat het ShoppingLab innovatieve concepten
huisvest is er geen concurrentie met het
h overige winkelaanbod in het centrum
van Weert, het ShoppingLab kan juist een versterking voor het stadshart en
aanwezige winkelaanbod betekenen.
De beoogde combinatie en samenwerking met welzijnsorganisaties heeft mede
een versterkend effect op het stadshart. Risico hierbij is dat Punt Welzijn heeft
aangegeven een meer permanente huisvesting te zoeken en het nog
onduidelijk is of zij een tijdelijke locatie overwegen.
Het voorstel van Skice gaat uit van een vaste vergoeding aangevuld met een
exploitatie
tie afhankelijke vergoeding. Dit lijkt ons geen goede afspraak voor de
gemeente. De gemeente loopt immers het totale exploitatierisico terwijl Skice
op voorhand duidelijkheid heeft over haar vergoeding, de financiële incentive
ontbreekt als het ware bij Skice.
Een positief punt aan Skice is de lokale bekendheid van de ondernemers, zij
hebben veel contacten in Weert en hebben reeds met MKB-leden
MKB
gesproken
die enthousiast zijn.
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Met het ShoppingLab concept behoudt de gemeente aanzienlijke invloed op de
exploitatie
tatie en is zij flexibel om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen in
het gebied bij een beperkt financieel risico.

Urban Unity door C’magne
Het concept Urban Unity lijkt op eerder beproefde concepten van C’magne
zoals C-Mill en de voormalige HTS in Heerlen
eerlen waar leegstaande gebieden of
panden zijn getransformeerd tot veelzijdige werk- en cultuur
cultuurontmoetingslocaties.
Versterking van het stadshart
Urban Unity gaat geen functionele concurrentie aan met de rest van het
centrum van Weert. Urban Unity zal fungeren
ungeren als springplank voor creatief en
cultureel ondernemerschap. Het brengt dynamiek en ontmoeting en is een
creatieve broedplaats. De concentratie van creatieve en culturele ondernemers
en activiteiten op de locatie kan betekenen dat deze wegtrekken ui
uit andere
locaties in het centrum waar zich nieuwe leegstandsproblemen zullen
voordoen. Wij zien een concentratie van deze doelgroepen op één grotere
locatie echter toch als een voordeel voor de gemeente Weert als geheel, omdat
de nabijheid van partijen en initiatieven veelal tot meer dynamiek,
samenwerking, succes en positieve effecten op de omgeving leidt.
Exploitatieduur
De beoogde exploitatieduur ligt tussen 5 en 10 jaar, met de nadruk op 10 jaar.
Dit komt goed overeen met de tijdelijke exploitatiewens v
van de gemeente.
Samenwerking met andere initiatieven
Het Urban Unity concept gaat uit van deels nieuwe partijen die door C’magne
worden aangetrokken. Wel wordt uitgegaan van de vestiging van het
gemeentelijk archief in de kelder. De vestiging van Punt Wel
Welzijn / de Roos is
optioneel, echter vestiging van deze partijen op de begane grond is niet reëel
en ook niet gewenst door C’magne.
Een samenwerking met Skice is ook optioneel voor C’magne, echter het
voorgestelde business model van Skice vindt C’magne niet geschikt.

Markttechnische haalbaarheid
C’magne verwacht na circa 3 jaar een bezetting van 85% in het pand te kunnen
realiseren. Op andere plekken heeft C’magne reeds bewezen voorheen als
onaantrekkelijke getypeerde locaties binnen korte tijd te kunnen omvormen
o
tot
dynamische omgevingen met hoge bezettingscijfers. Verder zijn vanwege de
brede doelgroep de bezettingspercentages lastig te beoordelen. Zeer recent is
in Weert Perron C geopend, een directe concurrent van het C’magne concept.

W E B S I T E W W W. P ER R O N - C . N L
Perron C is dé creatieve broedplaats van Weert. Een nieuw
collectief van jonge ondernemers met een vrije geest. Perron
C verlegt de grenzen met een scala aan creatieve diensten en
activiteiten, samengebracht op één locatie en direct
beschikbaar voor de stad.
Kunst, theater, film, dans en muziek. Maar ook design,
ontwerp, tekst en illustratie. Alle vormen van expressie
komen samen en versterken elkaar in een inspirerende
omgeving; het voormalige fabriekspand van Projecta aan de
Parallelweg. Naast een betaalbare
etaalbare werkruimte delen de
ondernemers hier nog iets veel belangrijker:
belangrijker talent,
enthousiasme, lef en
n de ambitie om de beste te worden in
hun vakgebied.
akgebied. Perron C bruist ervan en heel Weert mag er
de vruchten van plukken. Creativiteit met een hoofdletter C.
Binnen Perron C is op dit moment alle atelierruimte verhuurd, wat wijst op
voldoende vraag naar dit type ruimte. C’magne zal moeten onderzoeken en aan
de gemeente toelichten wat de concurrentie van Perron C betekent voor de
haalbaarheid van Urban Unity en de voorgestelde bezettingspercentages.
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Prijsstelling huren en exploitatiekosten
C’magne heeft een indicatieve business case opgesteld en gedeeld met de
gemeente. Deze business case gaat uit van een huur van € 65 voor de kelder
(met als huurder het archief), € 50 voor de BG en € 40 voor de verdiepingen. Dit
zijn concurrerende huren voorr de locatie en hebben een goed prijsniveau voor
de beoogde doelgroepen.
De exploitatiekosten zijn voor rekening van C’magne. Tijdens de exploitatie zal
de gemeente geen kosten meer hebben, behalve een kleine post voor
onvoorzien en noodzakelijk onderhoud.
Rol gemeente en financiële verrekening gemeente
Tijdens de exploitatie van Urban Unity heeft de gemeente geen directe
betrokkenheid bij de exploitatie van het pand. Hiernaast heeft de gemeente ook
geen kosten (afgezien van onvoorzien). Groot voordeel voo
voor de gemeente is
dat C’magne een resultaatafhankelijke huur betaalt aan de gemeente. De
incentive voor C’magne is duidelijk; bij een succesvol concept wordt een beter
financieel resultaat bereikt. De gemeente deelt hier door de
resultaatafhankelijke huur in mee. Risico is dat indien er geen positief resultaat
wordt behaald, de gemeente geen huurinkomsten ontvangt. Daar tegenover
staat dat de gemeente gedurende de exploitatie ook geen kosten heeft. Wij
adviseren de gemeente ook een minimale huur af te spreke
spreken zodat zij sowieso
inkomsten genereert uit de verhuur van het pand. Bij de start van de exploitatie
vraagt C’mange de gemeente een lening te verstrekken aan C’magne waarmee
C’magne het benodigde bouwkundig onderhoud doorvoert en een deel van de
ruimte geschikt
chikt maakt om huurders aan te trekken. De gemeente moet
afspreken vanaf welk moment C’magne betaalt met de terugbetaling van de
lening.
Point of no return, alternatief bij keuze
Indien onvoorziene ontwikkelingen vragen om een herziening van de
exploitatieperiode
periode (bijvoorbeeld eerder herontwikkelen van de locatie), zal de
samenwerking met de tijdelijke exploitant moeten worden aangepast.
Omdat C’magne zelf in de exploitatie investeert, moeten hierover voorafgaand
aan de exploitatie goede afspraken worden gemaakt.
emaakt. Het financiële risico van
de gemeente is gering, aangezien zij na de start van de exploitatie geen kosten
meer heeft. Voorwaarden voor de lening voor de investering vallen hier buiten
en zullen apart vastgelegd moeten worden.

Conclusies
Conclusie s
Het conceptt Urban Unity brengt dynamiek in én tussen verschillende
gebruikers van de locatie. Er is geen directe concurrentie met het centrum, wel
kunnen elders leegstandsproblemen ontstaan als gebruikers zich aan de
Beekstraat concentreren. De gewenste exploitatieduur
exploitatied
van C’magne sluit aan
bij de wensen van de gemeente voor een tijdelijke exploitatie.
Samenwerking met andere partijen zijn voor C’magne optioneel, maar niet
vanzelfsprekend. C’magne acht de vestiging van Punt Welzijn / de Roos op de
begane grond niet mogelijk (strookt niet met het karakter van Urban Unity) en
samenwerking met Skice is alleen mogelijk bij een aanpassing van het
business model van Skice.
De indicatieve business case van C’magne is positief en levert bij deze cijfers
over de gehele looptijd circa € 0,4 miljoen huuropbrengsten voor de gemeente
op. Tijdens de exploitatie heeft de gemeente geen (behalve onvoorziene)
kosten. Bij een keuze voor C’magne zal de gemeente een lening aan C’magne
verstrekken voor het benodigde bouwkundig onderhoud en de eerste
aanpassingen aan het pand. Hierover loopt de gemeente een debiteuren risico,
waar uiteraard garantstellingen tegenover zullen moeten staan.
De gemeente blijft flexibel om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen
omdat zij eigenaar van het pand blijft, echter een vastgestelde
exploitatieperiode met C’magne beperkt deze flexibiliteit. Wij raden de
gemeente aan hier bij het vaststellen van overeenkomsten rekening mee te
houden. C’magne heeft op meerdere plekken aangetoond nieuwe impulsen
aan een gebied te kunnen geven en heeft aangegeven ook hier snel van start te
willen gaan. Wat in tegenstelling tot haar referentieprojecten en –locaties nog
ontbreekt is de lokale marktkennis van Weert.
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Combinatie ShoppingLab en Urban Unity van Skice en
C’magne
Deze variant is niet op alle losse onderdelen te beoordelen omdat partijen niet
een gezamenlijke variant hebben ontwikkeld.
Een gezamenlijke aanpak van Skice en C’magne heeft een aantal voordelen,
zoals de combinatie van ervaring met soortgelijke
ke projecten (C’magne) en
lokale marktkennis (Skice). Beide concepten hebben een aantrekkende
beweging naar de locatie en zorgen voor meer dynamiek in het centrum. Door
de concepten te bundelen worden uit meerdere doelgroepen potentiële
gebruikers aangetrokken
kken wat gunstig is voor de mate van succes.
Bij een combi is het de vraag of partijen nog ruimte zien voor Punt Welzijn / de
Roos, vanuit risico oogpunt zou vestiging van deze partijen uiteraard
interessant zijn voor de initiatiefnemers. Verder zijn beid
beiden zeer positief over
de huisvesting van het archief in de kelder.
Een combinatie van de twee initiatieven is alleen interessant als beide partijen
ook de meerwaarde van de combinatie en het versterkend effect van beide
concepten als kansrijk beoordelen.

Herontwikkeling tot retail door Focus, gecombineerd met
Punt Welzijn / de Roos
Projectontwikkelaar Focus wenst het stadhuis aan te kopen en deels te slopen
en nieuwbouw te bouwen en deels het pand te verbouwen. Verder wordt
uitgegaan van koop van de parkeergarage
rgarage en het parkeerdek.
Versterking van het stadshart
Bij een goede herontwikkeling tot winkelruimte en kantoorruimte zal, indien er
voldoende vraag is, de locatie een versterkend effect hebben op met name het
centrale winkelgebied van de gemeente. Deze marktruimte ontbreekt
momenteel, dit wordt hieronder en in bijlagen 1 en 2 verder toegelicht.

Exploitatieduur
De gemeente verkoopt aan Focus, waarmee de exploitatie voor de gemeente is
afgerond. De oorspronkelijke plannen van de gemeente om het gehele
Beekstraatkwartier op termijn te herontwikkelen, inclusief omliggende
woningen, zijn hiermee lastig uitvoerbaar. Waar
W
bij een tijdelijke exploitatie de
gemeente grond- en vastgoedeigenaar blijft, is dit bij verkoop niet meer het
geval. Een herontwikkeling op termijn is nog altijd mogelijk, echter de invloed
van de gemeente blijft dan beperkt tot haar invloed vanuit haar
ha rol als
publiekrechtelijk orgaan en niet meer als private partij (afgezien als eigenaar
van een aantal woningen in het gebied).
Samenwerking met andere initiatieven
Na verkoop heeft de gemeente geen inspraak meer in een mogelijke
samenwerking met andere
e partijen of initiatieven. Focus geeft aan de
gemeente als huurder te willen, of een aan de gemeente gelieerde partij zoals
Punt Welzijn / de Roos.
Markttechnische haalbaarheid programma
De markttechnische haalbaarheid van het winkelprogramma is getoetst in het
DPO onderzoek. Onderstaand kader toont de belangrijkste conclusies uit dit
onderzoek, zie bijlage C voor het gehele onderzoek.
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C O N C L U S I E U I T B R EI D I N G S R U I M T E V O O R N I E T
TD A G E L I J K S E W I N K EL S I N C E N T R U M V AN W E E R T
De belangrijkste conclusie na het distributieplanologisch
onderzoek is dat het centrum van Weert verzadigd is voor wat
betreft winkels voor niet-dagelijkse
dagelijkse aankopen. Een
vergelijkbare grove analyse voor dagelijkse aankopen wijst
ook uit dat er voor deze doelgroepen geen ma
marktruimte
aanwezig is. Een toevoeging van nieuwe winkelmeters leidt
tot verdringing van het bestaande aanbod. Immers de
koopkracht van de ‘eigen’ bevolking en de extra koopkracht
door de bovenregionale functie van Weert zijn onvoldoende
om extra winkelmeters
rs te kunnen dragen. Ook een
kwalitatieve analyse met vergelijkbare gemeenten in
Nederland laat zien dat in elke branche relatief veel (of
vergelijkbaar aantal) winkels (en winkelvloer) in Weert
aanwezig zijn.
C O N C L U S I E L E E G ST A N D C E N T R U M V A N W E E R T
De belangrijkste
grijkste conclusie die we kunnen trekken over de
leegstand in het centrum van Weert is dat deze relatief hoog
is en sterk toegenomen sinds 2010. Een kwalitatief beeld laat
zien dat een groot deel van deze leegstand te vinden is in
middelgrote panden (en vrijwel
ijwel niet in grote panden) van 100
tot 500 m² wvo. Bovendien merken we op dat circa 50% van
de leegstand korter dan een jaar is, wat er op wijst dat in
2012/2013 relatief veel winkels failliet zijn gegaan. De
plannen voor het toevoegen van extra winkelmet
winkelmeters (groot en
ontbrekende formules) in het Beekstraatkwartier zullen
mogelijk niet concurreren met de bestaande winkelpanden
(omvang leegstaande panden te klein), maar gezien het
draagvlak voor winkels in Weert leidt een toevoeging
hoogstwaarschijnlijk tot meer leegstand.

Zie onderstaande kaart voor een overzicht van de
winkelleegstand in het centrum van Weert.
Het toevoegen van reguliere extra winkelmeters in het centrum van Weert is op
basis van het DPO niet verstandig. Enerzijds is er voor geen enkele branche
(afgezien van Media) een markt voor het toevoegen van winkelprogramma,
anderzijds is er veel leegstand in Weert. De leegstand valt weliswaar te
nuanceren doordat er slechts twee winkelruimten
winkelruimte zijn met een oppervlak groter
dan 500m². Dit is juist de categorie winkels die in het plan van Focus zijn
voorzien. Het lage leegstandscijfer in deze winkelgrootte kan erop duiden dat er
(nog) voldoende markt is voor winkelformules die een groot oppervlak nodig
hebben. Hier staat wel tegenover dat er op basis van
v het DPO in geen enkele
branche een markt is voor het toevoegen van extra winkelruimte.
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W I N K E L V I SI E I S NO D I G
Wij adviseren de gemeente om voor haar centrum een
algehele winkelvisie op te (laten) stellen. Hierin wordt in
meer detail onderzocht wat de specifieke
cifieke sterkten en
zwakten van het huidige winkelaanbod zijn, worden
branchespecifiek ontwikkelingen onderzocht en worden
specifieke locaties zoals het Beekstraatkwartier beschreven.
Uitkomst uit zo’n onderzoek zou kunnen zijn dat het
Beekstraatkwartier qua
ua locatie interessant is om als centraal
afhaalpunt voor diverse e-commerce
commerce en andere partijen te
dienen.
Naast de hierboven beschreven haalbaarheid van het beoogde
winkelprogramma zal de gemeente moeten
en bepalen of zij circa 4.000 m² voor
een periode van 30 jaar op de locatie wil huren.
ren. Onderdeel van deze 4.000 m²
kan de vestiging van Punt Welzijn / de Roos zijn welke gezamenlijk circa 3.000
m² ruimte zoeken, de overige ruimte betreft dan het archief.
Rol gemeente en financiële verrekening gemeente
De gemeente
eente verkoopt haar stadhuis en het Parkeerdek en de Parkeergarage
voor een symbolisch bedrag van € 1.
Hiervoor neemt de gemeente de verplichting om voor een periode van 30 jaar
voor € 0,5 miljoen 4.100 m² kantoorruimte te huren. Hiernaast verplicht zij zich
tot de huur van 50% van de parkeerplekken voor € 0,1 miljoen per jaar.
Point of no return, alternatief bij keuze
Bij verkoop van het stadhuis is er geen directe mogelijkheid meer voor de
gemeente om bij wijzigende omstandigheden in te grijpen in het g
gebied.
Eventuele plannen van de gemeente om het gehele Beekstraatkwartier op
termijn te herontwikkelen, inclusief omliggende woningen, zijn hiermee lastig
uitvoerbaar.
Bij keuze voor dit scenario wordt het eigendom van de gemeente verkocht. Na
verkoop heeftt de gemeente geen directe invloed meer op het vastgoed en het

gebied buiten haar publiekrechtelijke invloed. Na verkoop is er dus geen
alternatief meer.
Conclusies
Op basis van het DPO blijkt dat er onvoldoende markt is voor het toevoegen
van extra winkelmeters
meters in het centrum van Weert. De leegstandanalyse toont
dat er mogelijk (nog) ruimte is voor grotere winkelformules zoals door Focus
voorgesteld. Vanuit marktvraag ligt het toevoegen van extra winkelruimte
echter niet voor de hand en dit zal verdringing elders in de stad tot gevolg
hebben.
Verkoop van het stadhuis aan Focus onder de huidige voorwaarden betekent
een langjarige financiële verplichting van de gemeente. Verder verspeelt de
gemeente haar directe invloed op de herontwikkeling van het
Beekstraatkwartier.
Hier staat tegenover dat de gemeente geen verdere kosten meer heeft voor
onderhoud en tijdelijke exploitatie van het pand en de parkeergarage.

Tijdelijke exploitatie met alleen maatschappelijke
voorzieningen, exploitatie door gemeente
Dit
it plan gaat uit van een programma van maatschappelijke voorzieningen. De
gemeente behoudt het pand en voert de exploitatie totdat het pand wordt
gesloopt.
De gemeente behoudt volledige flexibiliteit om in te kunnen spelen op
toekomstige ontwikkelingen welke
lke slechts wordt beperkt door de te sluiten
huurcontracten. Problematisch is dat Punt Welzijn / de Roos juist hebben
aangegeven een meer permanente huisvesting te zoeken en het stadhuis na 10
jaar grote investeringen vraagt.
Nadelig aan deze variant is dat er geen (groot) positief effect optreedt voor het
stadshart. De functie wordt grotendeels kantoor en bezoekersbezoekers en
activiteitenruimten voor de welzijnsorganisaties.
organisaties. Beide functies zorgen niet
voor extra toestroom naar het centrum of het toevoegen van nieuwe functies.
Een ander nadeel is het ontbreken van commerciële huurstromen. De
concepten van Skice en C’magne gaan uit van huurstromen die deels bij de
gemeente terecht komen waardoor een (beperkte) inkomstenstroom ontstaat.
Hiernaast is de gemeente volledig
lledig verantwoordelijk voor alle exploitatiekosten.
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Het alternatief waarbij het pand dusdanig verbouwd wordt dat als het ware
nieuwbouw ontstaat kost minimaal € 10 miljoen. Deze verbouwkosten zijn te
hoog voor de kwaliteit die dan geleverd wordt. Ook bij dit alternatief is er geen
versterking van het stadshart, nu niet en ook niet op termijn, want dit
alternatief is voor de lange termijn.

Sloop en herinrichting gebied, zonder behoud van
archieffunctie
Door het huidige vastgoed te slopen, komt de locatie snel vrij voor
herontwikkeling op termijn. In een eerder stadium heeft de gemeente echter
geconstateerd dat men herontwikkeling niet op korte termijn verwacht. Na
sloop ontstaat een braakliggend gebied (op het dek) waar evenementen en
tijdelijke invullingen
n kunnen plaatsvinden. Een versterking voor het centrum is
dit niet, langdurig braakliggend terrein nabij het centrum is eerder een
verslechtering van het centrum. Na sloop zijn er jaarlijks nog beperkte kosten
voor onderhoud van het dek. Er zijn geen aanvullende
ullende risico’s op financiële
tegenvallers.
Voordeel van sloop is dat op het moment dat de tijd rijp is er een aanbesteding
gehouden kan worden waardoor het beste uit de markt wordt gehaald. De
gemeente kan zo de totale herontwikkeling ter hand nemen, haa
haar eisen en
voorwaarden zelf bepalen en een markconforme prijs genereren.

Punt Welzijn / de Roos
Punt Welzijn / de Roos heeft al sinds 2001 gesprekken met de gemeente over
nieuwe huisvesting. Op meerdere locaties huurt men nu van de gemeente.
Men zoekt nieuwe
euwe ruimte waar men met meerdere organisaties bij elkaar
gehuisvest kan worden. Punt Welzijn / de Roos vindt de locatie aan de
Beekstraat een geschikte locatie, echter vindt wel dat het pand grondig
opgeknapt moet zijn voordat men zich er wil vestigen.
Punt Welzijn en de Roos wensen ruimte op de begane
egane grond voor een frontoffice en ontmoetingsruimte en op de verdiepingen
rdiepingen kantoorruimten
kantoorruimten. Een
samenwerking met Skice wordt als waardevol beoordeeld gezien de diverse
ideeën en koppelingen met de concepten in het ShoppingLab. Punt Welzijn ziet
geen meerwaarde in het reserveren van kantoorruimte voor het archief op de
begane grond.

Punt Welzijn
jn / de Roos is commercieel gezien een interessante huurder
vanwege het lage risicoprofiel. De veranderende financieringswijzen en
organisatievormen die zich in de welzijn sector de komende jaren zullen
manifesteren, geven nu geen duidelijk beeld hoe organisaties
organ
en hun
huisvestingsvraag zich zullen ontwikkelen. Oplossingen gericht op een
permanente huisvesting van deze organisaties zullen dan ook nog enige tijd
aangehouden moeten worden totdat er meer duidelijkheid ontstaat over
verwachte ontwikkelingen.

