
 
 
MEMO van college aan de raad 
 
datum   : 22 januari 2008 
aan   : Gemeenteraad 
van   : College  
onderwerp   : NBS 
Portefeuillehouder :  Else Trap 
Inlichtingen bij  :  Martijn Schroor 
 
Aanleiding  
Motie van de raad van 19 december 2007 betreffende de verkoop van o.b.s. Lucebert en de 
realisatie van de Nieuwe Bergense School (hierna: NBS). Raadsmotie van 19 december 2007 
luidt:  
Overwegende dat de raad: 
- het principe van het college volgt tot verkoop en huur; 
- de onderhandelingspositie van de gemeente wordt verbeterd door meer private partijen uit 

te nodigen. 
Roept het college op: 
- meer private partijen uit te nodigen; 
- de raad van de resultaten hiervan voor 1 maart 2008 in kennis te stellen. 
Spreekt als zijn mening uit dat: 
- het college voor 1 maart 2008 een voorstel doet op basis van dit uitgangspunt. 
 
Deze memo is een aanvulling van het raadsvoorstel van 19 december 2007.  
 
Uitvoering van de motie 
Ter uitvoering van de motie zijn wij gestuit op enkele juridische risico’s, waar wij u over willen 
informeren. Deze risico’s hebben te maken met de verschillende aanbestedingen die reeds zijn 
doorlopen en het stadium van het proces waarin wij ons thans bevinden. Gezien de complexiteit 
zal eerst kort worden ingegaan op wat en hoe tot nu toe is aanbesteed, daarna wordt ingegaan 
op de gevolgen van een eventuele nieuwe aanbesteding.   
 
Verschillende onderdelen realisatie NBS 
De gemeente heeft als eigenaar en beoogde bouwer van de NBS de appartementen, (uiteinde-
lijk vastgesteld op zes) te vestigen op de NBS, aanbesteed. Van de woningstichtingen die een 
bod hadden uitgebracht, had de rechtsvoorganger van Kennemer Wonen, Woningstichting De 
Duinstee, het beste bod uitgebracht. De gemeente heeft vervolgens de zes appartementen ge-
gund aan Kennemer Wonen (voorheen De Duinstee).   
 
Naast de aanbesteding van de appartementen heeft de gemeente de werken (de bouw / reali-
satie van de NBS) aanbesteed. Voordat echter gestart kon worden met de bouw van de NBS 
diende, omdat het bedrag in de begroting voor het investeringsbedrag niet toereikend was, dit 
investeringsbedrag verhoogd te worden. Het college heeft, mede gezien de opdracht van de 
raad om andere financieringsstromingen te onderzoeken, onderzocht of een andere partij de 
NBS wilde realiseren. Aangezien Kennemer Wonen al deelnemer in het project NBS was, (als 
eigenaar van de zes appartementen), heeft het college overleg gevoerd met deze over verkoop 
van o.b.s. Lucebert en de verplichting om volgens het bouwplan van de gemeente de NBS te 
realiseren. Kennemer Wonen heeft geen keuzevrijheid in de vorm waarin de NBS gerealiseerd 
moet worden. Deze overleggen resulteerde uiteindelijk in het bod van 31 oktober 2007, wat 
verwerkt is in het raadsvoorstel van 19 december 2007.  
 
Verkoop van grond, dan wel onroerende zaken is niet aanbestedingsplichtig. Om te bepalen of 
de gemeente wel een juiste vergoeding ontvangt, is door een beëdigd taxateur van Kuijs Rein-
der Kakes de grond van de o.b.s. Lucebert, aan de hand van de bestemming van de grond en 
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de daaruit voortvloeiende gebruiksmogelijkheden van de opstallen, getaxeerd. Dit resulteerde in 
een getaxeerde verkoopprijs van de grond van o.b.s. Lucebert van € 720.000,-.  
 
De huur van een onroerende zaak is ook uitgesloten van de aanbestedingsregels (artikel 1 sub 
a van de Diensten Richtlijn 92/50 EEG). Hiervoor behoefde derhalve geen aanbesteding te wor-
den gevolgd. Alleen is de hoogte van het huurbedrag getoetst aan de markt door dezelfde taxa-
teur. De conclusie luidt dat de huurprijs van € 414.000,- voor het eerste jaar absoluut verant-
woord is. 
 
Uitnodigen van andere private partijen 
In dit stadium van het proces is het uitnodigen van andere private partijen niet zonder risico. 
Dergelijke gesprekken worden gezien als een nieuwe aanbesteding. De aanbesteding gaat dan 
over de verkoop van o.b.s. Lucebert en de realisatie van de NBS, zonder appartementen. Deze 
zijn immers al gegund aan Kennemer Wonen. Vrijblijvend praten is derhalve niet mogelijk. 
 
Het in gesprek gaan met andere partijen heeft tot gevolg dat de onderhandelingen met Kenne-
mer Wonen per direct worden gestopt. Gezien de vergaande gesprekken tussen de Gemeente 
en Kennemer Wonen, heeft het er alle schijn van dat sprake is van opgewekt vertrouwen rich-
ting Kennemer Wonen (precontractuele goede trouw), en is het risico aanwezig dat het afbre-
ken van de onderhandelingen met Kennemer Wonen, respectievelijk het in zee gaan met ande-
re partijen, zal leiden tot schadeplichtigheid van de Gemeente jegens Kennemer Wonen. Op 
grond hiervan kan Kennemer Wonen een aantal vorderingen jegens de Gemeente instellen. 
Kennemer Wonen kan in rechte nakoming van de overeenkomst vorderen en indien nakoming 
niet (meer) mogelijk is, schadevergoeding. Als schadevergoeding kan Kennemer Wonen zowel 
alle kosten die zij in het kader van de onderhandelingen heeft gemaakt (het negatieve con-
tractsbelang), alsmede de eventuele door haar misgelopen winst (het positieve contractsbe-
lang) vorderen, welke schade gezien de voorgenomen looptijd van de huurovereenkomst en de 
hoogte van de huur aanzienlijk zal zijn. Daarnaast zou het stoppen met Kennemer Wonen de 
goede relatie die de gemeente thans heeft opgebouwd met deze ernstig kunnen verstoren, wat 
gezien kan worden als kapitaalvernietiging.  
 
Een ander juridisch gevolg is dat het aanbod van de gemeente aan de andere partijen niet ge-
lijkduidend kan zijn als het aanbod aan Kennemer Wonen. Immers Kennemer Wonen is en blijft 
eigenaar van de appartementen. Daarnaast zijn de gegevens van Kennemer Wonen reeds in 
de openbaarheid geweest, waar andere partijen gebruik van kunnen maken.   
Uit eerdere gesprekken is overigens naar voren gekomen dat Woningstichtingen het liefst 
plaatsgebonden opereren. Woningstichtingen uit bijvoorbeeld Zaandam en Amsterdam hadden 
geen interesse in een enkele accommodatie in Bergen. De fysieke afstand zorgde ervoor dat zij 
geen synergievoordelen in bijvoorbeeld onderhoud met hun andere eigendommen zouden kun-
nen realiseren. De combinatie van woningen en (maatschappelijke)voorzieningen en binding 
met de gemeenschap werd met name gezocht. 
 
Wanneer gekozen wordt voor een nieuwe aanbesteding heeft dit direct gevolgen voor de bouw / 
realisatie van de NBS; deze zal moeten worden uitgesteld, wat een verhoging zal betekenen 
van de bouwkosten, immers de bouwende partijen zullen hun prijzen indexeren.  
 
Gelet op bovenstaande argumenten kan worden geconcludeerd dat het opnieuw aanbesteden 
van de NBS kostenverhogend zal zijn. De mogelijke winst van een beter bod, staat mogelijk niet 
in verhouding tot de kosten die gemoeid zijn met het opnieuw aanbesteden. Nog afgezien van 
de eventuele relatieschade.  
 
Aangepast bod Kennemer Wonen 
Naast het uitnodigen van andere private partijen heeft uw raad ook stilgestaan bij de voorwaar-
den van de overeenkomst met Kennemer Wonen. Door uw raad is aangegeven dat de huur-
overeenkomst betrekking heeft op een te lange huurperiode en dat het wenselijk is om het recht 
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van eerste koop te verwerven. Daarnaast werd een opzegtermijn van het huurcontract ge-
noemd van 1 jaar.  
 
Met deze gegevens is het college opnieuw in gesprek gegaan met Kennemer Wonen. Dit ge-
sprek heeft geresulteerd in een aangepast bod van Kennemer Wonen. In een brief van 7 januari 
2008 heeft Kennemer Wonen een nadere onderbouwing en aanvulling gegeven van hun bod 
inzake de koop van o.b.s. Lucebert en de realisatie van de NBS van 31 oktober 2007. Het aan-
gescherpte voorstel van Kennemer Wonen is nu als volgt:  
- De huurperiode wordt gesteld op 20 jaar met de mogelijkheid van telkens 10 jaar verlengen. 

Deze splitsing van de huurperiode leidt niet tot een hogere aanvanghuur of tot tussentijdse 
extra verhoging van de huursom bij verlenging 

- Het is de gemeente toegestaan om na de eerste huurperiode (van 20 jaar) de huur eenzijdig 
op te zeggen. 

- Wanneer de gemeente ook na 40 jaar de NBS wil blijven huren, is Kennemer Wonen bereid 
om te onderzoeken of de dan geldende waarden en parameters kunnen leiden tot een lage-
re huur dan volgens het oorspronkelijke contract verschuldigd zou zijn. 

- De gemeente krijgt het recht van eerste koop voor de dan getaxeerde waarde van de NBS, 
bij vervreemding van het gebouw of beëindiging van de huur. Hetgeen betekent dat ook 
tussentijds aangekocht kan worden.  

 
De overige voorwaarden van het voorstel van 31 oktober 2007 blijven van kracht.  
 
Conclusie 
Op grond van het voorstaande kan worden geconcludeerd dat:  
- Op zeer korte termijn moet worden gestart met de sloop van o.b.s. Lucebert en de realisatie 

van de NBS, om zo niet door extra vertragingen geconfronteerd te worden met verhoging 
doorindexeringen van de bouwkosten;  

- Het opnieuw aanbesteden juridische risico’s en hoge kosten met zich meebrengt; 
- Het aangepaste voorstel van Kennemer Wonen tegemoet komt aan de punten die door ver-

schillende raadsleden in de raadsvergadering van 19 december 2007 zijn genoemd; 
- De gemeente na twintig jaar de huurovereenkomst zou kunnen opzeggen en dat het realise-

ren van de NBS door Kennemer Wonen de eerste 26 jaar financieel voordeliger is voor de 
gemeente (zie Memo van het college NBS van 10 december 2007).  

 
Voorstel 
Op basis van de conclusie wordt voorgesteld geen nieuwe aanbesteding voor de NBS op te 
starten en om het bod van Kennemer Wonen, als gedaan bij brief van 31 oktober 2007, inclusief 
de aanvullingen bij brief van 7 januari 2008, te accepteren.  
 
 
Bijlagen (door het vertrouwelijke karakter alleen ter inzage) 
 Aangescherpt voorstel van Kennemer Wonen van 7 januari 2008 (kenmerk: 0800213); 
 Schriftelijke onderbouwing van het mondelinge advies van de Haan Advocaten en Notaris-

sen van 16 januari 2008 (kenmerk: 0800213). 
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