
Lexence
advocaten I j notarissen

AANGETEKEND
Burgemeester en wethouders van Heerlen
Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling
Postbus 1

6400 AA HEERLEN

Plaats, datum
Ons kenmerk:
Betreft:
Uw kenmerk:
Afzender:
Telefoon:
+3I 20 5736 776

Amsterdam, 6 april 2021

/43134/7168984.1
Cityplan Heerlen

Michael Klijnstra, advocaat, partner
Fax: E-mail:
+3t 20 5736 886 m.klijnstra@lexence.com

Geacht college,

Op 18 maart jl. is tijdens een bijeenkomst met uw gemeente en diverse
vastgoedeigenaren het ontwerpbestemmingsplan Cityplan Heerlen (verder: "het
ontwerpplan") gepresenteerd. Op 26 maart jl. Heeft een bespreking plaatsgevonden
tussen u en NSI met betrekking tot de positie van winkelcentrum't Loon. Uit de door u

vrijgegeven planning blijkt dat wordt beoogd deze maand het ontwerpplan ter inzage te
leggen, Hierover bericht ik u namens NSI het volgende,

NSI stelt vast dat het ontwerpplan na twee jaren'nadenken' alleen maar verslechterd is
ten opzichte van het voorontwerp, tegen welk voorontwerp NSI destijds al een
zienswijze heeft ingediend (bijlage 1).Het ontwerpplan biedt't Loon geen enkel
perspectief om haar huidige positie als winkelcentrum te behouden, laat staan om te
investeren in een toekomstbestendig scenario. Het ontwerpplan is daarmee volstrekt
onaanvaardbaar voor NSI.

NSI is daarnaast buitengewoon ontstemd over het feit dat het ontwerpplan volledig
voorbijgaat aan de afspraken die met uw gemeente zijn gemaakt om tot een
herontwikkeling van het tt Loon te komen. Krachtens artikel 8.1van de
huurovereenkomst met uw gemeente d,d. 19 mei 2020 rust op NSI én uw gemeente de
inspanningsverplichting om in overleg met elkaar te treden en tot een gezamenlijke
herontwikkelingsvisie voor't Loon te komen, Hieraan hebben NSI en de gemeente in de
loop van 2O2O ook concreet opvolging gegeven: er is gezamenlijk een uitwerkingskader
inclusief planning opgesteld, Onderdeel daarvan is een gezamenlijke opdracht aan
Bureau Stedelijke Planning om daarbij - ter ondersteuning van NSI en de gemeente -
als regisseur op te treden. Conform voornoemde planning is BSP thans druk doende met
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een scenariostudie (laatste rapportage 11 maart 2O2L: bijlage 2). Deze laatste
rapportage is inmiddels door NSI met de gemeente besproken en wordt verder
aangepast. Een volgend overleg tussen NSI en de gemeente over de scenariostudie is
geagendeerd voor 9 april a.s.

Indien nu het ontwerpplan ter inzage wordt gelegd, doorkruist dat de gezamenlijke weg
die is ingeslagen. Dat druist volledig in tegen de gemaakte afspraken en u laat NSI dan
geen andere keuze dan dit te kwalificeren als een handelen in strijd met de gemaakte
afspra ken.

NSI dringt er dan ook bij u op aan het huidige ontwerpplan niet in deze vorm ter inzage
te leggen, althans om't Loon uit het plan te knippen en daarvoor een separate
procedure te volgen die recht doet aan de belangen van NSI en de (thans onder handen
zijnde gezamenlijke uitwerking van de) door NSI met de gemeente gemaakte afspraken

Een kopie van deze brief zal ter informatie ook aan de gemeenteraad van uw gemeente
worden gestuurd.

In afwachting van uw reactie

vriendelijke groet,

M K
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