Raadsvoorstel

Informant: J. Habets
Afdeling: Economische Zaken en Projecten
Telefoon: 0475-478852
E-mailadres: j.habets@echt-susteren.nl

Datum raadsverg.: 10 februari 2010
Agendapunt:
Datum: 8 december 2009

Portefeuillehouder: J.J.M. Dijcks
Onderwerp: Zuidelijke Entree Echt-Centrum (Rieter)

Voorstel:
• Het voteren van krediet van € 70.000 voor het vernieuwen van de kloostermuur aan de
Zuiderpoort van het Karmelietessenklooster gevestigd aan de Bovenstestraat 48 te Echt en het
aankopen en inrichten van de aangrenzende groenstrook . Deze kosten te dekken uit de
Algemene Reserve Grondbedrijf
• Vaststelling begrotingswijziging nr 11 op programma- en functieniveau voor dienstjaar 2010
Samenvatting:
De gemeente heeft middels een exploitatieovereenkomst met ontwikkelaar WoonGoed 2-Duizend
afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de Zuidelijke Entree Echt-Centrum (Rieter).
Ten behoeve van deze ontwikkeling is een bouwvergunning verleend voor 22 appartementen ,
commerciële ruimten en parkeergarage op het adres Bovenste Straat 86 te Echt. Onderdeel van deze
bouwvergunning was een verleende vrijstelling in verband met afwijking van het bestemmingsplan.
Door het naastgelegen klooster zijn bezwaren ingediend tegen deze vrijstelling. Deze bezwaren
werden door het klooster ingetrokken nadat afspraken gemaakt werden met gemeente en ontwikkelaar
over aanpassingen om het ongestoorde kloosterleven te waarborgen.
In het zienswijzenrapport herontwikkeling locatie Rieter Echt-Centrum is beschreven:
“In het kader van het bouwproject kan tevens de vernieuwing van de vervallen kloostermuur langs de
Zuiderpoort worden opgenomen. Woongoed 2-Duizend en de gemeente hebben toegezegd aan de
kosten daarvan een evenredig deel te willen bijdragen.”
De gemeente hecht groot belang aan de waarborging van de groenkwaliteit aan de buitenzijde van de
kloostermuur. Daarom werd, hangende de procedure, een extra clausule opgevoerd als voorwaarde
voor de financiële bijdrage aan het vernieuwen van de muur: Het klooster werd gevraagd om een
strook grond aan de buitenzijde van de kloostermuur te verkopen aan de gemeente. Dit blijkt in de
onderhandelingen een struikelblok. Uiteindelijk werd op 19 juni 2007 besloten dat de gemeente,
doordat geen overeenstemming wordt verkregen over de verkoop dan wel acceptabele verhuur van de
grond, geen bijdrage meer levert aan het vernieuwen van de kloostermuur.
Het klooster vraagt nu middels bijgevoegde brief van 10 juli 2009 opnieuw om een bijdrage van
€ 45.000 voor vervanging van het kloostermuur gedeelte aan de Zuiderpoort. Tevens is het klooster nu
wel bereid om de strook grond aan de buitenzijde van het klooster aan de gemeente te verkopen.
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Het standpunt van B&W is nu gewijzigd. Niet alleen is het klooster nu bereid om de strook grond aan
de gemeente te verkopen ook zijn er, al dan niet geclausuleerde, afspraken en toezegging gedaan
tijdens de ruimtelijke procedure van het project Rieter. Gelet hierop vinden wij het behoorlijk om de
aanvraag van 10 juli 2009 te honoreren.
In de exploitatiebegroting van het project Rieter zijn geen kosten opgenomen voor een bijdrage aan het
vernieuwen van de kloostermuur. Hiervoor wordt dan ook bij deze apart krediet aangevraagd.
Financiële consequenties:
Financiering van de muur door het klooster
Het klooster vraagt nu middels de bijgevoegde brief van 10 juli 2009 opnieuw om een bijdrage van
€ 45.000 voor vervanging van het kloostermuur gedeelte aan de Zuiderpoort
Begin 2009 zijn de eenmalige kosten voor de vervanging van het kloostermuurdeel definitief bepaald
op € 240.000 voor een muur van 3.50 m1 hoog. De dekking van deze kosten wordt door het klooster
als volgt gepresenteerd:
Bijdrage gemeente E-S
€ 45.000
Bijdrage WoonGoed 2-Duizend
€ 45.000
Bijdrage KNR/klooster
€ 72.000
Bijdrage provincie Limburg
€ 45.000
Bijdrage zusters Carmelietessen
€ 33.000
------------Totaal
€ 240.000 (zie bijlage in raadsmap)
Kosten en inkomsten voor de gemeente
Kosten
Het bisdom is met de provincie overeengekomen dat op basis van co-financiering met de gemeente
€ 45.000 wordt bijgedragen. Dit betekent dat de gemeente minimaal hetzelfde bedrag dient in te
brengen.
De aangekochte groenstrook wordt voor rekening van de gemeente aangelegd. De kosten hiervan
worden geraamd op € 20.000.. De beplanting zal nader met het klooster worden uitgewerkt.
De kosten voor de gemeente worden dan:
• Gemeentelijke bijdrage voor vervanging kloostermuur:
• Het klooster verkoopt aan de gemeente voor € 1,- het perceelsgedeelte overeenkomstig bijgaande situatietekening (gemeente
Echt sectie M nummer 2188, groot 267 m2).
• Kosten voor aanleg groenstrook , stelpost
• Post onvoorzien
Totale kosten waarvoor krediet nodig is
De BTW is volledig compensabel.

€ 45.000

€
1
€ 20.000 excl. BTW
€ 4.999
-------------€ 70.000

Dekkingsmiddelen
In de exploitatiebegroting van het project Rieter zijn geen kosten opgenomen voor het herstel van de
kloostermuur. Uitgangspunt was eerder om deze kosten ten laste te laten komen van de post Reserve
Stadsvernieuwing (Doelstelling: het leveren van bijdrage ter opvanging van eventuele negatieve
resultaten van stadsvernieuwings- en herontwikkingsprojecten.)

2

Echter bij de nota reserves en voorzieningen 2007 is de Reserve Stadsvernieuwing samengevoegd
met de Algemene Reserve Grondbedrijf. De Reserve Stadsvernieuwing bestaat dus niet meer. Tevens
is op 19 juni 2007 besloten om geen bijdrage meer te leveren.
Gezien het eerdere uitgangspunt ligt het in de lijn dat deze kosten (€ 70.000) nu dus ten laste komen
van de Algemene Reserve Grondbedrijf.
Toelichting:
De kloostermuur aan de Zuiderpoort:
Het Karmelietessenklooster is gebouwd in 1880. De voorgevel is opgenomen in de straatwand van de
Bovenstestraat. Onlosmakelijk met het klooster verbonden is de daarachter gelegen ommuurde tuin.
Het klooster is een beschermd rijksmonument, de kloostermuur zelf heeft geen monumentaal karakter.
Dit klooster kreeg vooral bekendheid door het verblijf van Edit Stein.
De kloostermuur aan de Zuiderpoort is half zo hoog is als de overige muren die 4 m1 hoog zijn. Dit
wordt gecompenseerd door dichte begroeiing aan de buitenzijde van de muur. Door onvoldoende
draagkracht zakt de muur gedeeltelijk weg, hierdoor is scheefstand en ernstige scheurvorming
ontstaan. Hierdoor is het noodzakelijk dat de kloostermuur aan de Zuiderpoort wordt vernieuwd.
Uit nader onderzoek is gebleken dat de ondergrond te slap is om de nieuwe muur te dragen. Er zijn
daarom constructieve voorzieningen in de grond noodzakelijk. Uit kostenoverweging is de beoogde
hoogte van de nieuwe muur daarom ook naar beneden bijgesteld van 4 m1 naar 3.50 m1.
Toezeggingen tijdens ruimtelijke procedure project Rieter
De gemeente heeft middels een exploitatieovereenkomst met ontwikkelaar WoonGoed 2-Duizend
afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de Zuidelijke Entree Echt-Centrum (Rieter).
Ten behoeve van deze ontwikkeling is een bouwvergunning verleend voor 22 appartementen ,
commerciële ruimten en parkeergarage op het adres Bovenste Straat 86 te Echt. Onderdeel van deze
bouwvergunning was een verleende vrijstelling in verband met afwijking van het bestemmingsplan.
Door het naastgelegen klooster zijn bezwaren ingediend tegen deze vrijstelling. Deze bezwaren
werden door het klooster ingetrokken nadat afspraken gemaakt werden met gemeente en ontwikkelaar
over aanpassingen om het ongestoorde kloosterleven te waarborgen.
In het zienswijzenrapport herontwikkeling locatie Rieter Echt-Centrum is beschreven:
“In het kader van het bouwproject kan tevens de vernieuwing van de vervallen kloostermuur langs de
Zuiderpoort worden opgenomen. Woongoed 2-Duizend en de gemeente hebben toegezegd aan de
kosten daarvan een evenredig deel te willen bijdragen.”
Waarborging groenkwaliteit aan de buitenzijde van de kloostermuur
De gemeente hecht groot belang aan de waarborging van de groenkwaliteit aan de buitenzijde van de
kloostermuur. Om esthetische redenen achten wij een muur van 3,5 m1 aanvaardbaar mits aan de
voorzijde een passende groenstructuur wordt aangeplant. Parallel aan de kloostermuur zijn daarom
leibomen voorzien, waardoor ruimtelijk een hogere groene scheiding ontstaat en de hoge muur iets aan
het oog onttrokken wordt. Het is daarvoor wenselijk dat de gemeente het groen beheert en daarom de
grond aan de Zuiderpoortzijde van de muur in eigendom krijgt. Daarom werd, hangende de procedure,
een extra clausule opgevoerd als voorwaarde voor de financiële bijdrage aan het vernieuwen van de
muur: Het klooster werd gevraagd om een strook grond aan de buitenzijde van de kloostermuur te
verkopen aan de gemeente. Dit blijkt in de onderhandelingen een struikelblok. Uiteindelijk werd op 19
juni 2007 besloten dat de gemeente, doordat geen overeenstemming wordt verkregen over de verkoop
dan wel acceptabele verhuur van de grond, geen bijdrage meer levert aan het vernieuwen van de
kloostermuur.

3

Hernieuwde aanvraag om bijdrage.
Het klooster vraagt nu middels bijgevoegde brief van 10 juli 2009 opnieuw om een bijdrage van
€ 45.000 voor vervanging van het kloostermuur gedeelte aan de Zuiderpoort. Tevens is het klooster nu
wel bereid om de strook grond aan de buitenzijde van het klooster aan de gemeente te verkopen.
Gewijzigd uitgangspunt
Het uitgangspunt is nu gewijzigd. Niet alleen is het klooster nu bereid om de strook grond aan de
gemeente te verkopen ook zijn er, al dan niet geclausuleerde, afspraken en toezegging gedaan tijdens
de ruimtelijke procedure van het project Rieter. Gelet hierop vinden wij het behoorlijk om de aanvraag
van 10 juli 2009 te honoreren.
Hoe verstrekking bijdrage
Voor het toekennen van deze aanvraag is een juridische grondslag nodig.
Hiervoor zijn twee mogelijkheden:
1) Een overeenkomst.
Hierin kunnen dan de afspraken over de verkoop van de grond, het onderhoud van de grond, het
intrekken van het bezwaarschrift en de vermelding dat de bijdrage wordt gekort op een mogelijke
planschade in worden opgenomen. Op die manier wordt het een soort van mediation-overeenkomst.
(op deze manier is er geen sprake van een gift omdat er tegenprestaties worden verricht door het
klooster).
2) Een subsidie.
Mocht de aanvraag niet binnen de subsidieverordening/deelverordening passen, dan is er altijd de
mogelijkheid van toepassing van de hardheidsclausule.
De overeenkomst (Ad 1) verdient hier de voorkeur omdat hierin ook de tegenprestaties van het klooster
kunnen worden vastgelegd, te weten de aankoop van de grond, de inrichting van de groenstrook,
eventuele waardevermindering van het klooster ten gevolge van de verleende vrijstelling van het
project Rieter en hetgeen verder is overeengekomen hangende de bezwarenprocedure.
In de exploitatiebegroting van het project Rieter zijn geen kosten opgenomen voor een bijdrage aan het
vernieuwen van de kloostermuur. Hiervoor wordt dan ook bij deze apart krediet aangevraagd.
Concept-Vaststellingsovereenkomst
Het concept van de vaststellingsovereenkomst is bijgevoegd.
Een inrichtingsschets van de groenstrook zal door de gemeente in overleg met de zusters worden
gemaakt. Deze inrichtingsschets zal onderdeel worden van de vaststellingsovereenkomst. Vastgelegd
zal worden dat significante wijziging van de inrichting van de groenstrook, zolang het complex een
kloosterfunctie heeft, uitsluitend in overleg met de zusters kan plaatsvinden
Risico’s
• De verschillende toegezegde bijdragen aan de kloostermuur zijn tijdelijk beschikbaar. Als
besluitvorming van de gemeente na 11 februari 2010 gaat plaatsvinden kan dit ten koste gaan
van de haalbaarheid van de muurvernieuwing.
• Door het klooster kan alsnog planschade ingediend worden tegen de realisatie van het
complex ZuyderHoeck Indien de gemeente de gemaakte afspraken ten aanzien van de
bijdrage aan de muur niet nakomt bestaat het risico dat deze planschadekosten voor rekening
van de gemeente zijn.
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Commissiebehandeling:
Dit voorstel is behandeld in de commissie Middelen d.d. 18 januari 2009.
Bijgevoegde stukken:
• Concept-raadsbesluit
• Commissieadvies d.d. 18-01-2010
• Begrotingswijziging en stavaza algemene reserve grondbedrijf
In raadsmap ter inzage liggende stukken:
• B&W besluiten van 07-11-06, 24-04-07, 19-06-07, 08-12-2009
• Situatietekening van 24-04-07
• Brief van het klooster d.d. 10-07-09
• Brief aan het klooster van 21-07-09
• Concept vaststellingsovereenkomst
• Zienswijzenrapport herontwikkeling locatie Rieter Echt-Centrum van december 2006
• Opstelling van klooster/bisdom betreffende de calculatie van de muur en verdeling van de
kosten
• Beschikking co-financiering van de provincie

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren,
de secretaris,

de burgemeester,

Drs. G.W.T. van Balkom

D.A.M. Akkermans
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