
 
 
MEMO van college aan de raad 
 
datum   : 9 april 2013  

aan   : Gemeenteraad 

van   : College  

onderwerp   : project Mooi Bergen Winkelkern 

Portefeuillehouder : wethouder A. Hietbrink 

Inlichtingen bij  : E. van Hout 

 

Aanleiding  
 De memo wordt opgesteld als antwoord op een toezegging in Algemene raadscommissie 

van 28 maart 2013 door wethouder A. Hietbrink. 
 
 
De volgende vragen zijn gesteld.  
 
 

1 Is het mogelijk om het project op te knippen in drie gedeelten en in drie fasen 
aan te besteden? 

 
Door het juridisch adviesbureau Houthoff Buruma is eerder gerapporteerd dat het gehele 
project Mooi Bergen Winkelkern Europees moet worden aanbesteed. Dat betekent niet 
automatisch dat het project ook in 1x in de markt gezet moet worden. Het is juridisch 
mogelijk het project te knippen en gefaseerd aan te besteden. De voorwaarde daarbij is wel 
dat alle drie de plandelen Europees worden aanbesteed. Ons college raadt het met klem af 
om het project in de aangegeven zin te knippen en gefaseerd aan te besteden met de 
volgende overwegingen: 
 

- de plankosten nemen hierdoor fors toe. Tot op heden is sec voor het 
aanbestedingsvraagstuk ruim € 150.000 uitgegeven aan inschakeling externe 
deskundigen. Alle stukken zijn gericht op een aanbesteding in 1x dus de stukken 
moeten herschreven worden. Indien de aanbesteding zich alleen zal richten op 
plandeel Harmonie, is de inschatting dat er circa € 50.000 aan extra kosten gemaakt 
worden. De strategie moet herschreven worden, de HoT moet opnieuw opgesteld 
worden en de overeenkomst met Schrama B.V. gaat op de schop. Indien de 
plandelen Winkelhart fase 1 en Winkelhart fase 2/Signaal in de volgende jaren ook 
apart worden aanbesteed, is onze eerste inschatting dat de plankosten per plandeel, 
sec voor het onderdeel aanbesteding, met  circa € 100.000 per plandeel toenemen, 
aangezien het hele traject (vanaf marktconsultatie tot opstellen 
aanbestedingsstrategie met alle onderliggende overeenkomsten en juridische 
documenten en het voeren van de hele gunningprocedure) steeds weer opnieuw 
gevoerd moet worden. Dus, in dat geval is er € 150.000 aan kosten gemaakt (tot op 
heden) en worden er circa € 250.000 aan extra plankosten voor alleen het onderdeel 
aanbesteding gemaakt. Bij elkaar circa € 400.000. 



 

 
- de plandelen zijn economisch en technisch aan elkaar gekoppeld. De ontwikkelaar 

kan bij 1 project rendabele en onrendabele plandelen met elkaar verevenen. Als er 3 
ontwikkelaars zijn, dan moet de gemeente hier als regelstation tussen zitten en zich 
ook telkenmale buigen over de vraag over hetgeen door de ontwikkelaars wordt 
gesteld redelijk is. Nog even los van de vraag wat het effect van dit risico is op 
mogelijke biedingen, heeft een dergelijke constructie tot gevolg dat de plankosten 
toenemen, want daarvoor moet externe expertise ingeschakeld worden. Onder het 
project ligt 1 parkeergarage. Het levert in de praktijk bijna ondoenlijke situaties op als 
de afnemer van de parkeerplaatsen met 3 verschillende ontwikkelaars moet gaan 
onderhandelen over bijvoorbeeld de technische opleverstaat.  Daar wil Schrama 
vanaf zijn (en terecht) en legt dat probleem bij de gemeente neer. De gemeente wil 
immers knippen, dan moet de gemeente er ook voor zorgen dat de afnemer van de 
parkeerplaatsen daar niet de dupe van wordt, zal zijn stelling zijn.  
 

- Een goed voorbeeld is de positie van ABN-AMRO (strategisch perceel). ABN -AMRO 
heeft schriftelijk aangegeven het eigendom aan het Plein te willen verkopen en een 
ruimte van circa 300 m2 in plandeel Harmonie te willen huren. De directie van ABN-
AMRO heeft in een eerder bestuurlijk overleg met de wethouder al aangegeven dat 
het voor haar 1 deal is. De bank moet eerst weten wat het bedrag is waarvoor het 
eigendom wordt verkocht en gaat zich dan beraden over de hoogte van de huur die 
moet worden betaald aan de andere kant. Indien we de 3 plandelen gaan knippen en 
gefaseerd gaan aanbesteden, is dit een niet op te lossen probleem. Immers, ABN-
AMRO wil eerst zaken doen met de partij die wordt geselecteerd voor Winkelhart fase 
1, voordat men gaat nadenken over het afnemen van huurruimte in plandeel 
Harmonie, dat als eerste op de rol staat.  Dat gaat in de praktijk niet werken. 
 

- De gemeente zal het risico dragen voor interfacerisico's.  De gemeente moet er zorg 
voor dragen dat de plandelen op elkaar aansluiten. Niet alleen in tijd, maar ook in 
technische zin. De praktijk zal zijn dat ontwikkelaars naar elkaar wijzen over een 
geschil in de opleverstaat (van welke gedetailleerde aard dan ook) of oplevertermijn. 
Als er vertraging is, is dat terecht of niet terecht? De gemeente zit ertussen en mag in 
redelijkheid het antwoord gaan zoeken. We blijven hier dus vol in zitten, terwijl 
oorspronkelijk de bedoeling was dat de ontwikkelaar het project realiseert en de 
gemeente zich beperkt tot het openbaar gebied en het maken van het 
bestemmingsplan.  
 

- De looptijd van het project wordt langer. De beslissing over een volgende 
aanbesteding zal pas gemaakt gaan worden na een evaluatie van het voorgaande 
project. Pas dan wordt het aanbestedingsverhaal weer opgestart. Dat gaat jaren 
langer duren. En hoe bepaalt de gemeente of een project geslaagd is? Dan moeten 
we inzage krijgen in verhuur- of verkoopresultaten. Daar moet de gemeente niet 
tussen willen zitten. Dat is des ontwikkelaars.  
 

- De ontwikkelaars worden concurrenten van elkaar. Ze zullen proberen elkaars 
klanten af te snoepen. Deze opzet geeft ook minder duidelijkheid en zekerheid of het 
gehele project wel gerealiseerd wordt. Wie garandeert de ontwikkelaar van plandeel 
Harmonie dat de plandelen aan de overkant er ook zullen komen en zo ja met wat 
voor winkelruimte en woningen en wanneer? Dat is allemaal onzeker. Dat heeft 
gevolgen voor de beleggingswaarde en dus ook voor het bod. Onzekerheden en 
onduidelijkheden worden altijd vertaald in het bod. 

 
 
 
 



 

2. In artikel 18 van de Heads of Terms staat een fout. 
 
Dit is een juiste constatering. Schrama BV neemt 190 openbare parkeerplaatsen af, maar als 
de drie bedragen die daar staan bij elkaar worden opgeteld, komt dit tot een totaalbedrag dat 
hoort bij 220 parkeerplaatsen. En dat is niet zo. De ontwikkelaar verkoopt de 30 niet 
openbare parkeerplaatsen aan de kopers van woningen. Die neemt Schrama BV niet af en 
hoeft ze dus ook niet te betalen. Artikel 18 HoT zal in deze zin worden aangepast. 
 
 
3. Moet de raad wel instemmen met de HoT zoals opgenomen in het concept-
raadsbesluit? 
 
Voor de duidelijkheid: het voorstel is niet om de HoT vast te stellen. Dat doet ons college. 
Het voorstel is om in te stemmen met de HoT. Het alternatief is dat uw raad de HoT voor 
kennisgeving aanneemt, maar dat is naar de mening van ons college te vrijblijvend.  
Het betreft een collegebevoegdheid maar wij hechten er wel aan dat de raad met een 
dergelijk cruciaal en belangrijk document instemt.  
Overigens is de HoT een verwoording van de overwegingen zoals in het raadsvoorstel en in 
een aantal concrete beslispunten opgenomen. Beslispunten 1 t/m 7 en 10 t/m 16 van het 
voorgestelde raadsbesluit zijn verwerkt in de HoT. In de praktijk betekent dit dat, indien uw 
raad wel besluit over ons raadsvoorstel, en uw raad niet besluit in te stemmen met de HoT 
(maar deze bijvoorbeeld voor kennisgeving aanneemt), er niet expliciet is ingestemd met de 
HoT maar zeker wel impliciet. 
 
 
4. In artikel 6 HoT staat dat de ontwikkelaar de winkelruimte in plandeel Harmonie 
moet bouwen. Dit kan tot gevolg hebben dat er wordt gebouwd voor leegstand. Is een 
dergelijke plicht wel redelijk? Datzelfde geldt voor artikel 7 ten aanzien van plandeel 
Winkelhart 1e fase. Daar staat wel een opschortende voorwaarde, maar dat gaat over 
het al dan niet verkopen van de woningen en niet van de winkels. Ook daar geldt een 
realisatieplicht terwijl ook daar het gevaar van leegstand op de loer ligt. Hoe zit dat? 
 
Gelet op het vertrouwelijke karakter van onze reactie, zijn deze antwoorden gevoegd bij de 
oplegnotitie als gevolg van de vragen in het besloten gedeelte van de Arc. Deze oplegnotitie 
ligt ter inzage bij de griffier. 
 
 
5. Wat vindt Kennemer Wonen er van als er op plandeel Harmonie mogelijk geen 20 
categorie 1 woningen, maar 14 categorie 1 woningen met 6 vrije sectorwoningen 
worden gerealiseerd? 
 
Vooropgesteld, dit is een vangnet-scenario. Er heeft ons tot op heden nog geen bericht 
bereikt dat dit alternatief werkelijkheid gaat worden. De vraag is direct na de vergadering van 
28 maart jl. uitgezet. Het antwoord wordt verwacht vóór de raadsvergadering van 18 april 
2013. 
 
 
6. Is de Selectieleidraad in overeenstemming met de nieuwe Aanbestedingswet? 
Na de ARC van 28 maart is de Selectieleidraad door het advocatenkantoor Houthoff Buruma 
compleet gescreend en aangepast aan de nieuwe Aanbestedingswet. Inhoudelijk is er niets 
veranderd. Het document is nu actueel. 
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