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memo aan de raad 

MEMO van het college aan de raad 
Memo aan de raad 

Datum : 31 oktober 2016 
Zaaknummer :  
Documentnummer : 16.B006345 
Aan : Gemeenteraad 
Van : College 
Onderwerp : Dossier Slotkwartier 
Portefeuillehouder(s) : H. Snabilie 
Inlichtingen bij : P.E. Trauschke 

memo aan de raad Dossier SlotkwartierMemo aan de raad 

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

Raadscommissie van 6 oktober 2016 door H. Snabilie 
 

 
In het voorliggende memo schetsen wij het verloop van de ontwikkelingen in het dossier 
Slotkwartier. 
 
Periode 2014-2015 
 
In het jaar 2014 zijn diverse gesprekken gevoerd met Stichting Hafre Productions (hierna: 
Hafre) over het gebruik van Hoeve Overslot, het ontbreken van vergunningen, klachten uit de 
omgeving en de wederzijdse behoefte aan een nieuwe overeenkomst. 
 
Het college heeft op 16 september 2014 besloten de gebruiksmogelijkheden van de Hoeve 
te verruimen, onder meer tegen de voorwaarde dat de gebruiker de nodige vergunningen 
zou aanvragen (omgevingsvergunning voor afwijkend gebruik, Drank- en 
Horecavergunning). De gemeente zou voor de nodige bouwkundige aanpassingen zorgen in 
het kader van veilig gebruik. 
 
Het volledige besluit luidde als volgt: 
 
Agendapuntnr. 004.01 

  

Adviesnummer BENW141681 

Classificatie Openbaar 

Afdeling BOR 

  

Onderwerp Hoeve Overslot te Egmond aan de Hoef 

Voorstel Het college besluit: 
1. Teruggaan naar het overeengekomen gebruik zoals 

vastgelegd in de huurovereenkomst uit 1998, namelijk 
“expositieruimte”. De in de huurovereenkomst genoemde 
periode start 2 maanden eerder, te weten 1 april; 

2. In het gebouw mogen niet meer dan 50 personen tegelijk 
aanwezig zijn; 
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3. Omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het 
bestemmingsplan (gebruik) voor ondergeschikte horeca, met 
als voorwaarde dat de horeca uitsluitend ten behoeve van de 
expositieruimte wordt georganiseerd en voor maximaal 
6 culturele akoestische muzikale bijeenkomsten ter 
ondersteuning van het artistieke gebruik van het gebouw per 
jaar op zondag tussen 16:00 en 18:00 uur, voor groepen 
kleiner dan 50 personen.  

4. Voor de inrichting een Dhw-vergunning voor paracommercie 
te verlenen. Hiervoor is onder andere een aantal 
bouwkundige aanpassingen noodzakelijk, zoals het plaatsen 
van een extra toiletgroep en blusmiddelen, het aanduiden van 
vluchtroutes en diverse elektrotechnische werkzaamheden. 
Deze kosten ramen wij op eenmalig ongeveer € 17.000 
exclusief BTW. Deze kosten kunnen worden voldaan uit de 
reguliere onderhoudsvoorziening van de afdeling BOR en is 
hiervoor reeds geoormerkt. Vanwege de monumentale status 
van het gebouw zal dit in nauw overleg met onze adviseur 
voor monumenten en vergunningen worden uitgevoerd. 
Stichting Hafre Productions moet zelf aan de overige 
voorwaarden (bijvoorbeeld kosten van de aanvraag, 
kwalificaties personeel en hygiëne voorschriften) voldoen; 

5. Stichting Hafre Productions zowel mondeling als schriftelijk 
goed te informeren over de gevolgen van dit besluit en hen, 
indien nodig, te ondersteunen bij de vergunningaanvragen. 

6. Geen terras toe te staan, vanwege geluidsoverlast,, de 
huurovereenkomst, het bestemmingsplan en het karakter van 
“Beschermd Dorpsgezicht”. Omdat het erf geen deel uitmaakt 
van de huurovereenkomst dient de huidige terrasinrichting 
bovendien te worden ontruimd. 

7. Wanneer Stichting Hafre Productions niet wenst mee te 
werken aan de diverse vergunningen, dan wel wanneer de 
aanvragen niet vóór 1 oktober 2014 zijn ingediend wordt de 
huurovereenkomst per 1 oktober 2014 beëindigd. 

8. Bij voortzetting van de huurovereenkomst tegen de in de 
vorige beslispunten opgenomen voorwaarden zal de huurder 
met ingang van 1 april 2015 een huurvergoeding van € 50 per 
maand verschuldigd zijn. Tevens zal de huurder, conform 
artikel 4 van de huurovereenkomst, met onmiddellijke ingang 
de kosten voor water en elektriciteit voor zijn rekening nemen. 

Besluit Conform vastgesteld, m.d.v. dat in afwijking van punt 3 van het 
advies het gaat om bijeenkomsten in de periode 1 april tot 1 oktober 
(“maximaal 6” vervalt).  

 
 
Dit besluit is mondeling en schriftelijk toegelicht. Uiteindelijk zijn in het tweede kwartaal 2015 
de benodigde vergunningen aangevraagd en is op 15 juli 2015 de omgevingsvergunning 
verleend. 
 
In het kader van bovengenoemde afspraken staan de nutsvoorzieningen sinds augustus 
2015 op naam van Hafre en worden de kosten door hen voldaan. Sinds april 2015 betaalt 
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men aan de gemeente een maandelijkse vergoeding van 50 euro. In de voorliggende 
periode is door de gemeente Bergen geen vergoeding aan Hafre in rekening gebracht. 
 
Op 8 juli 2015 zijn de gebruiksmogelijkheden in een gesprek door de betreffende 
portefeuillehouder besproken. Hafre wenste ook een programmering in het winterseizoen te 
mogen doen. Op 6 oktober 2015 heeft het college dit verzoek gehonoreerd: Ook in de 
periode oktober-april mochten voortaan muzikale bijeenkomsten worden gehouden, zij het 
eens per maand. 
 
Gedurende het gehele traject van totstandkoming van bovengenoemde afspraken is door de 
betrokken portefeuillehouders altijd duidelijk gesteld dat 2016 het laatste jaar zou zijn waarin 
de gebruiker in zijn huidige vorm gebruik zou kunnen maken van de Hoeve. Dit vanwege het 
feit dat het college nog in deze collegeperiode de ontwikkeling van het Slotkwartier vorm 
wenst te geven. In de verschillende gespreksverslagen is dit ook telkens bevestigd. 
 
 
Werkgroep Slotkwartier 2015-2016 
 
In september 2015 heeft het college de ‘werkgroep Slotkwartier’ waarin diverse in het 
Slotkwartier actieve partijen (Hafre, Stichting Historisch Egmond, Stichting de Kapberg en de 
Slotkapel) waren vertegenwoordigd de opdracht gegeven om een toekomstvisie voor het 
gebied op te stellen. Op 1 oktober 2015 is de werkgroep voor het eerst bij elkaar gekomen. 
Op 8 oktober 2015 is de gemeentelijk projectleider op verzoek van de werkgroep aanwezig 
geweest om de vragen die men had naar aanleiding van de ‘opdracht’ te beantwoorden. 
 
Op 21 januari 2016 heeft de werkgroep haar plan aan portefeuillehouder Rasch en 
toenmalige portefeuillehouder Zeeman gepresenteerd. Het college heeft naar aanleiding 
daarvan op 15 maart 2016 reactie op het gepresenteerde plan vastgesteld, waarin onder 
andere aanbevelingen zijn gedaan over de financiële onderbouwing, om verdieping van de 
plannen is gevraagd (integratie van de individuele ideeën) en waarin is geadviseerd ook 
input van partijen buiten de werkgroep te vragen. De werkgroep is in de gelegenheid gesteld 
om deze reactie in een definitieve versie van het plan te verwerken. De reactie is op 17 
maart 2016 aan alle werkgroepleden verzonden. 
 
Tot een nieuwe versie van een toekomstplan is het niet gekomen. De werkgroep is er niet in 
geslaagd tot een gezamenlijke toekomstvisie voor het gebied te komen. Op 1 juli jl. is de 
werkgroep op uitnodiging van de portefeuillehouder op gesprek geweest. Gezamenlijk is 
geconstateerd dat de werkgroep er niet in is geslaagd een gezamenlijk plan te ontwikkelen. 
Met waardering voor de gedane inspanningen is geconcludeerd dat het traject met de 
werkgroep zodoende is afgerond. 
 
Op 19 juli 2016 is dit besluit door het college genomen.  
 
Beëindiging gebruik Hoeve Overslot 

 
In alle gesprekken met de werkgroep en de individuele partijen in het Slotkwartier sinds 2014 
is altijd besproken dat er geen zekerheden zijn voor de toekomst. 
 
Hafre heeft gedurende de achterliggende periode de wens geuit om een nieuwe 
huurovereenkomst te sluiten. Ook de gemeente wenste een nieuwe overeenkomst te sluiten, 
omdat de lopende overeenkomst, ooit overeengekomen tussen Hafre en Stichting 
Monumentenzorg Egmond, niet meer past bij het huidige gebruik en de gemaakte afspraken.  



 

Pagina 4 van 7 
 

 
Hiertoe is door de gemeente een concept gebruiksovereenkomst opgesteld welke op 
10 november 2015 aan de bestuursleden van Hafre is verzonden. Op 7 januari 2016 heeft de 
wethouder de overeenkomst besproken met de heren Valkering, Van Trigt en De Vries 
namens Hafre/Overslot.  
 
Hafre miste een stuk zekerheid in de aangeboden overeenkomst. De portefeuillehouder 
heeft toegelicht dat bewust is gekozen voor een gebruiksovereenkomst en niet voor een 
huurovereenkomst omdat het college flexibel wil kunnen zijn ten aanzien van de 
ontwikkelingen in het Slotkwartier. Ook de huidige overeenkomsten met Hafre zijn gesloten 
met de intentie ‘tijdelijk’ en ‘bruikleen’, al duurt de tijdelijke situatie al vele jaren. De gewenste 
zekerheid zou men moeten zoeken in de toekomstplannen die momenteel door de 
‘werkgroep Slotkwartier’ worden opgesteld, waar Hafre zelf deel van uitmaakte. 
 
Ook is uitgelegd dat de aangeboden overeenkomst een verbetering was ten opzichte van de 
overeenkomsten die nu nog gelden: de opzegtermijn wordt verlengd van één maand naar 
drie maanden en de overeenkomst ziet op het gehele jaar, terwijl de huidige 
overeenkomsten slechts gelden voor de periode juni-december (waarbij het college in 
september 2014 heeft besloten deze periode met twee maanden te verlengen, nl april-
december). 
 
Naar aanleiding van dit gesprek heeft het college besloten om in de gebruiksovereenkomst 
expliciet op te nemen dat deze niet zal worden opgezegd vóór 1 oktober 2016, zodat seizoen 
2016 gegarandeerd zou zijn. Hafre wenst ook na deze aanpassing de overeenkomst niet te 
ondertekenen.  
 
Op 19 juli 2016 heeft het college tegelijkertijd met het besluit om het traject met de 
werkgroep Slotkwartier te beëindigen ook besloten de lopende overeenkomst m.b.t. het 
gebruik van Hoeve Overslot per 31 december 2016 op te zeggen. Het college wilde de 
opzeggingsbrief uit hoofde van zorgvuldigheid aan Hafre overhandigen en daarop een 
toelichting geven in plaats van de brief per post te verzenden. Er zijn diverse pogingen 
gedaan om hiervoor een afspraak te arrangeren, zowel voor als na de zomervakantie. Als 
uiterste datum is daarbij 15 september 2016 gesteld. Op 14 september 2016 is uiteindelijk 
een reactie van Hafre gekomen waarin de wethouder werd uitgenodigd een afspraak te 
maken in de maand oktober 2016. Dat vond de wethouder te laat en heeft diezelfde dag 
laten weten dat de brief alsnog per post verzonden zou worden.  
 
De brief is vervolgens op 19 september 2016 per aangetekende post verzonden. Op 6 
oktober 2016 is de gemeente gebleken dat de bewuste brief op 19 september niet bezorgd 
kon worden en ook niet was afgehaald op de daartoe bestemde locatie. Op die dag is de 
brief per e-mail alsnog verzonden. 
 
Overige gebruikers 
In het Slotkwartier zijn/waren meerdere partijen actief. Zo gebruikten enkele organisaties 
(Samba Salad, De Flierefluiters en Horizon) ruimtes aan de Slotweg 46 als opslagruimte. Dit 
gebruik is per 1 juli jl. beëindigd. 
 
Verder gebruikt Stichting Historisch Egmond (SHE) het pand Slotweg 46 voor haar 
activiteiten. Met hen is recent wel een nieuwe gebruiksovereenkomst overeengekomen, 
omdat de lopende overeenkomst met de gemeente Egmond uit 1999, net als bij de Hoeve, 
niet meer in lijn is met de huidige situatie. SHE realiseert zich terdege dat er momenteel 
geen zekerheden bestaan m.b.t. de toekomst en het gebruik van de betreffende ruimte. 
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Afgesproken is dat de gemeente eerst de aanwezige asbest in het pand zou laten saneren. 
Die werkzaamheden zijn nu afgerond en de nieuwe gebruiksovereenkomst wordt in oktober 
2016 ondertekend. Deze bevat een opzegtermijn van drie maanden. 
 
De hoekwoning aan de Weg naar de Oude Veert is tijdelijk verhuurd onder de 
leegstandswet. Dit betekent dat deze overeenkomst op elk moment kan worden beëindigd. 
De opzegtermijn is drie maanden.  
 
Tot slot is ook Stichting De Kapberg actief in het gebied. Zij hebben een huurovereenkomst 
met de gemeente voor het pand Slotweg 17. Deze overeenkomst behoeft op dit moment 
geen aanpassing. 
 
De gemeente is geen eigenaar van de Slotkapel. 
 
Beantwoording vragen Hafre aan uw raad van 11 oktober  
 
Op 11 oktober heeft Hafre via de mail aan uw raad en ons college een aantal vragen gesteld. 
In deze memo nemen wij de beantwoording van de vragen op. Deze beantwoording sturen 
wij ook naar Hafre. 
 
Vragen Stichting Hafre 

1. Op welke wijze is het besluit van 19 juli tot stand gekomen om museumhoeve 
Overslot per 31 december te sluiten? 

2. Wie waren hierbij aanwezig? 
3. Wie was er verantwoordelijk?  
4. Is dit wel op een correcte manier gegaan? 
5. Is de bewuste brief rechtsgeldig, als bijlage in een e-mail?  
6. Is de inhoud van dit schrijven rechtsgeldig?  
7. Waarom ontbreekt er een mogelijkheid tot bezwaar? 
8. De brief gaat over de opzegging van een gebruikersovereenkomst die wij nimmer 

ondertekend hebben. Een overeenkomst moet toch door beide partijen ondertekend 
zijn? 

9. Waarom is er nooit een reactie gekomen op onze brief van 8 juli 2016? 
10. Waarom is er nimmer op ons in mei 2016 ingediende plan gereageerd en wordt het 

bestaan ervan zelfs publiekelijk ontkent? 

Beantwoording 

1. Het college heeft in haar vergadering van 19 juli 2016 een besluit genomen op basis 
van een ambtelijk advies. Dit is de gebruikelijke manier van besluitvorming door het 
college. 

2. Bijna het voltallige college was hierbij aanwezig, inclusief de loco-secretaris en de 
plaatsvervangend assistent-secretaris. Wethouder Van Huissteden was afwezig. 

3. Het betreft een gezamenlijk besluit van het college. 
4. Ja. Op deze wijze komen collegebesluiten tot stand. 
5. Ja. Over elektronisch verzending staat in art. 2:14 Algemene wet bestuursrecht (Awb) 

dat een bestuursorgaan elektronisch een bericht kan verzenden, mits de 
geadresseerde kenbaar heeft gemaakt dat hij langs deze weg voldoende bereikbaar 
is. Uitgangspunt is, dat de elektronische weg in beginsel gelijkwaardig is aan de 
conventionele weg (een brief), mits hij dezelfde functie kan vervullen.  
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In de afgelopen jaren is vrijwel alle correspondentie vanuit Stichting Hafre per e-mail 
aan de gemeente verzonden. Overigens is voor elektronische verzending gekozen 
nadat het college was gebleken dat de aangetekende brief, niet in ontvangst was 
genomen en niet was opgehaald van het betreffende afhaalpunt. Inmiddels is de brief 
‘retour afzender’ door de gemeente ontvangen. 

6. Ja, zie hiervoor. 
7. Volgens art. 1:5 Awb is bezwaar (of beroep) mogelijk tegen een besluit van een 

bestuursorgaan. In art. 1:3 staat dat onder besluit wordt verstaan: een schriftelijke 
beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke 
rechtshandeling. Deze kwestie betreft echter een privaatrechtelijke rechtshandeling, 
namelijk het opzeggen van een overeenkomst.  
Er is dus geen sprake van een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht 
en zodoende is geen bezwaar of beroep mogelijk. Wel kan bij de rechtbank een 
procedure worden gestart om ontruimingsbescherming. 

8. De brief informeert u over de opzegging van de overeenkomsten tussen Stichting 
Hafre Productions en toenmalige Stichting Monumentenzorg Egmond, thans de 
Gemeente Bergen. Beide partijen hebben deze ondertekend. 

9. Op 1 juli 2016 is de voltallige ‘werkgroep Slotkwartier’, waar Hafre (onder)deel van 
uitmaakte, op uitnodiging van de wethouders Rasch en Snabilie bijeen geweest. In dit 
overleg is gezamenlijk geconcludeerd dat de werkgroep werd beëindigd en dat het 
college zich zou gaan beraden op de toekomst. Het door het college vastgestelde 
gespreksverslag van deze bijeenkomst is aan alle aanwezigen op 20 juli 2016 per  
e-mail toegezonden. Wij gingen er van uit dat hiermee impliciet antwoord was 
gegeven op uw e-mail van 8 juli 2016. 

10. In mei 2016 was de ‘werkgroep Slotkwartier’ bezig om gezamenlijk een aangepast 
plan voor het Slotkwartier te ontwikkelen. De in die periode ontvangen individuele 
plannen van de verschillende werkgroepleden hebben wij voorlopig voor 
kennisgeving aangenomen, om deze mogelijk in een later stadium (deels) mee te 
nemen. Het college had immers nadrukkelijk verzocht om een gezamenlijk plan. 

 
Beantwoording vraag CDA fractie 
 
Vanuit de CDA fractie is de volgende vraag gesteld met betrekking tot het dossier 
Slotkwartier: 
 
p.106 Wat verstaat het college onder tijdelijk cultureel leegstandbeheer zoals op pagina 106 
bij het Slotkwartier Egmond aan de Hoef staat vermeld. Wat is de huidige juridische 
constructie tussen de gemeente en Stichting Hafre? 
 
Antwoord 

Sinds juni 1998 zijn diverse kortlopende overeenkomsten getekend door Stichting Hafre en 
Stichting Monumentenzorg Egmond. De laatst bekende overeenkomst betreft een 
overeenkomst voor de periode 1 april 2000 tot 16 oktober 2000.  

De gemeente ziet de overeenkomst als een gebruikersovereenkomst. Bij een dergelijke 
overeenkomst (voor tijdelijk (leegstands)beheer) waarin sprake is van een zeer geringe 
tegenprestatie geldt doorgaans een korte opzegtermijn (in dit geval één maand). Aangezien 
het college dit onredelijk kort vindt, is in de besluitvorming een ruimere termijn gehanteerd.  

De titel (de naam) van de overeenkomst is hier niet doorslaggevend; het gaat erom hoe 
partijen zich in de praktijk tegenover elkaar gedragen. Dat is in casu als ‘bruiklener’ en 
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‘bruikleengever’. Dit blijkt enerzijds uit de beperkte duur van de overeenkomst, anderzijds uit 
het feit dat Hafre van meet af aan ‘oppasser’ is geweest met het oog op de herontwikkeling 
van het Slotkwartier. Verder is van belang dat Hafre minder betaalt dan de gemeente aan 
onkosten aan het pand heeft. Dit kenmerkt een bruikleenverhouding. 


