
Vraagstelling: de gemeente heeft met Bot Bouw Initiatief (hierna te noemen BBI) een Intentie 
overeenkomst gesloten en is voornemens aansluitend een Allonge te sluiten voor de locatie 
Dorpsplein. Wat zijn de juridische gevolgen als de gemeente toch niet verder wil met BBI? 
 
Uitgangspunten: 
De gemeente heeft op 4 februari 2016 een intentieovereenkomst met BBI gesloten. 
Omdat de looptijd van deze overeenkomst was verstreken, is met BBI besproken dat deze opnieuw 
wordt aangegaan door het ondertekenen van een Allonge. 
 
Het doel van de intentieovereenkomst is (kort samengevat) het onderzoeken van de haalbaarheid van 
het plan door BBI. Als blijkt dat er sprake is van een haalbaar en realistisch plan, dan is er een basis 
om een vervolgovereenkomst met BBI te sluiten. In de Allonge is afgesproken dat ook de 
haalbaarheid van een oplossing voor het openbare parkeren ten gevolge van de ontwikkelingen in 
Mooi Bergen 2.0., onderdeel uitmaakt van de overeenkomst. 
 
Juridische gevolgen Intentieovereenkomst en Allonge 
Dit betekent dat als BBI (*): 

 zich houdt aan de door de gemeente gestelde publiekrechtelijke kaders; 

 zich houdt aan de randvoorwaarden voor de inbreng van de gemeentelijke gronden; 

 een acceptabele oplossing aandraagt voor het openbare parkeren; 
en hiermee kan komen tot een haalbaar plan voor het Dorpsplein, de gemeente niet zonder gegronde 
redenen van BBI af kan. In deze intentiefase worden afspraken met elkaar gemaakt, waaraan de 
gemeente zich niet eenzijdig kan onttrekken. 
 
Wanneer zou wel en juist niet ontbonden kunnen worden? 
Wanneer zou je als gemeente wel, met juridisch haalbare argumenten, de overeenkomst kunnen 
ontbinden? 
 

 Als BBI zich niet aan de afspraken/randvoorwaarden houdt. Maar dan nog moet de gemeente 
dat eerst aangeven bij BBI en BBI in de gelegenheid stellen om alsnog aan de 
overeengekomen voorwaarden te voldoen. Direct de overeenkomst ontbinden is niet 
toegestaan. 

 
In de intentieovereenkomst staat dat, als BBI schriftelijk aan de gemeente heeft bevestigd, dat sprake 
is van een haalbaar plan, partijen zich maximaal moeten inspannen om te komen tot een 
vervolgovereenkomst voor de realisatie van het plan. Maar als de publiekrechtelijke rechten en 
verplichtingen van de gemeente ertoe leiden dat geen vervolgovereenkomst gesloten kan worden, 
dan kan dit ook niet van de gemeente gevraagd worden.  
 
Partijen zijn een overeenkomst met elkaar aangegaan, met een bepaald doel. En zolang partijen zich 
aan de afspraken houden, en zich geen onvoorziene (gewijzigde) omstandigheden voordoen, kan de 
gemeente niet zo maar eenzijdig de overeenkomst beëindigen. 
Als de gemeente toch, zonder goede redenen, de overeenkomst ontbindt, kan BBI nakoming vragen 
en/of schadevergoeding claimen. 
 
Als BBI zich niet houdt aan de voorwaarden, zoals hierboven (*) geschetst, en dat na aanmaning nog 
steeds niet doet, dan kan dat een gegronde reden voor de gemeente zijn om de overeenkomst te 
ontbinden. Dit geldt ook als er sprake is van onvoorziene omstandigheden, die het rechtvaardigen dat 
de gemeente de overeenkomst ontbindt. Overigens kan BBI altijd met een claim komen, ook al zou de 
gemeente ervan overtuigd zijn dat de overeenkomst, met juridisch haalbare argumenten, wordt 
ontbonden. Dat kun je niet voorkomen. 
 
Ook is de afloop van een dergelijke procedure nooit van tevoren met zekerheid te voorspellen. Echter, 
als de gemeente zich op redelijke gronden terugtrekt, zal een claim niet snel niet haalbaar zijn.  
 
Is het sluiten van een intentieovereenkomst ongebruikelijk? 
Projectontwikkeling is tijdrovend en kostbaar. Het is dan ook gebruikelijk dat aan de voorkant van een 
traject duidelijk wordt omschreven wat de kaders zijn en wat de doelstelling is. Dat is bijvoorbeeld 
recentelijk ook gebeurd bij het BSV-complex en staat te gebeuren bij de ontwikkeling van het T&O-
gebied 


