
 
 
MEMO van college aan de raad 
 
datum   : 19 juli 2011 

aan   : Gemeenteraad 

van   : College  

onderwerp   : 't Oude Raethuys 

Portefeuillehouder : Janina Luttik-Swart  

Inlichtingen bij  : Dick Minkman 

 

Aanleiding  
 De memo wordt opgesteld op initiatief van het college als onderdeel van de actieve 

informatieplicht  
 
Kernboodschap  
Onderwerp 
Met deze memo informeren wij u over ons besluit van 19 juli 2011 inzake het vonnis van de 
Kantonrechter te Alkmaar van 2 maart 2011 betreffende ’t Oude Raethuys. 
 
Bij dit vonnis heeft de Kantonrechter de vordering van de gemeente tot beëindiging van de 
beheers- en exploitatieovereenkomst betreffende het perceel ’t Oude Raethuys afgewezen.  
 
Alvorens door ons wordt ingegaan op de inhoud van dit vonnis achten wij het wenselijk om 
eerst in het kort aan te geven hetgeen in deze civiele procedure hieraan is voorafgegaan. 
 
Voorgeschiedenis 
Deze vordering was door ons college destijds ingediend ter uitvoering van het besluit van uw 
raad van 26 april 2005. Naar aanleiding van deze vordering heeft de Kantonrechter te 
Alkmaar bij tussenvonnis van 9 augustus 2006 de gemeente in het gelijk gesteld voor wat 
betreft de gegrondheid van de opzegging van de overeenkomst.   
 
Tegen dit tussenvonnis heeft de beheerder/exploitant hoger beroep ingesteld bij het 
Gerechtshof te Amsterdam.  
 
Bij arrest van 16 september 2008 heeft het Gerechtshof het tussenvonnis van de 
Kantonrechter vernietigd en deze zaak terugverwezen naar de Kantonrechter te Alkmaar. Uit 
het arrest valt op te maken dat het Hof van oordeel is dat de gemeente de vordering tot 
beëindiging van de beheers- en exploitatieovereenkomst van 9 augustus 1989 betreffende ’t 
Oude Raethuys niet kan gronden op dringend eigen gebruik van het verhuurde door de 
gemeente. Het Hof is tot dit oordeel gekomen op grond van de volgende overwegingen: 
1. uit het besluit van de raad van 26 april 2005 blijkt dat de gemeente ten tijde van de 

opzegging van de huur voor ogen stond dat de vestiging van de raadzaal in ’t Oude 
Raethuys een wezenlijk element was in de toenmalige besluitvorming; 

2. het niet aannemelijk is geworden dat de gemeente uiteindelijk de nieuwbouw ten 
behoeve van de raadzaal zal kunnen realiseren vanwege de uitvoerige planologische 
procedure; 



3. de gemeenteraad bij besluit van 27 maart 2007 de financiële besluitvorming ten behoeve 
van het realiseren van de beoogde bestemming heeft uitgesteld; 

4. dat de gemeente heeft gesteld dat zij het pand ook zonder raadzaal dringend nodig heeft 
voor eigen gebruik omdat in het bestaande pand zonder problemen fractie- en 
commissieruimtes kunnen worden gerealiseerd, die tevens voor andere gemeentelijke 
functies en ten behoeve van sociaal culturele doeleinden kunnen worden aangewend, 
niet overtuigend is voor dringend eigen gebruik en wel gelet op het wezenlijke element 
dat de raadzaal in de oorspronkelijke plannen vormde en gelet op hetgeen het Hof heeft 
overwogen over de besluitvorming van de gemeenteraad in 2007. 

 
Bij vonnis van 5 november 2008 heeft de Kantonrechter partijen uitgenodigd om zich, gelet 
op de inhoud van het arrest en het tijdsverloop sedert het vonnis van 9 augustus 2006, bij 
akte uit te laten over eventueel veranderde omstandigheden. 
 
Na dit vonnis heeft de gemeente zich ingespannen om met de beheerder/exploitant te 
komen tot een nieuwe huur- en exploitatieovereenkomst. De onderhandelingen hierover 
hebben uiteindelijk niet geleid tot overeenstemming over de inhoud van deze nieuwe 
huurovereenkomst. Door het mislukken van de onderhandelingen over een nieuwe huur- en 
exploitatieovereenkomst is de procedure bij de Kantonrechter voortgezet.  
 
Vonnis van 2 maart 2011 
Uit het vonnis valt op te maken dat de Kantonrechter de vordering van de gemeente tot 
beëindiging van de beheers- en exploitatieovereenkomst heeft afgewezen. De Kantonrechter 
is van oordeel dat de belangen van de gemeente lichter dienen te worden gewogen dan het 
belang van dhr. Van Zelst bij voortzetting van de overeenkomst en wel om de volgende 
redenen: 
a. sinds het arrest van het Hof zijn er geen veranderingen ten gunste van de gemeente 

opgetreden, waardoor aan de argumenten van de gemeente geen doorslaggevend 
belang kan worden toegekend; 

b. uit de stukken is niet gebleken dat de gemeente een reële behoefte heeft aan gebruik 
van de ruimtes in het gehuurde voor recepties, fractieruimten en vergaderplaats voor 
raadscommissies.   

 
Het oordeel van de Kantonrechter samenvattend kan worden opgemerkt dat met name het 
feit dat na 2005 andere inzichten zijn ontstaan over het voornemen van de gemeente om van 
’t Oude Raethuys een bestuurscentrum te maken de stellingen van de gemeente, zoals 
gedaan bij de opzegging van de overeenkomst, hebben ontkracht.  
 
Besluit van 19 juli 2011 
Gelet op de inhoud van dit vonnis en uw nadere besluitvorming met betrekking tot de 
realisering van een bestuurscentrum op een andere locatie hebben wij besloten het niet 
meer wenselijk te achten deze civiele procedure ter zake van de beëindiging van de 
beheers- en exploitatieovereenkomst betreffende ’t Oude Raethuys verder voort te zetten en 
mitsdien hiertegen geen hoger beroep meer in te stellen. 
 
Bijlagen  
 Het vonnis van de Kantonrechter van 2 maart 2011. 
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