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Geachte heer Goudeket, 

Bij e-mail van 13 oktober jl. heeft u aan mijn kantoorgenote Ilse van der Poel een 
brief van mr. Van der Hooft, advocaat van Schrama B.V., gezonden. Voorts hebt u 
de intentieovereenkomst aan Ilse Van der Poel toegezonden. 

Mr. Van der Hooft stelt zich namens Schrama B.V. op het standpunt stelt dat er 
geen medewerking verleend kan worden aan het alternatieve plan. Kennelijk, zo 
begrijp ik het, wil mr. Van der Hooft namens Schrama B.V. erop aandringen dat de 
gemeente niet met een andere partij in overleg treedt, althans geen nadere 
overeenkomst sluit met een andere partij. Hiermee doelt mr. Van der Hooft, naar 
ik veronderstel, op artikel 5.2. van de intentieovereenkomst d.d. 26 maart 2016. 

Op basis van de door u aan ons ter beschikking gestelde gegevens bericht ik u als 
volgt. 

Feitelijke uitgangspunten 

1. 	De gemeente Bergen is in ieder geval al sinds oktober 201 4 in gesprek met 
Schrama B.V. Op 29 oktober 2014 is al een eerdere intentieovereenkomst 
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tussen de gemeente enerzijds en Schrama B.V. anderzijds gesloten. 
Onderwerp van die eerdere intentieovereenkomst was al de her-
ontwikkeling van de 'Harmonie-locatie'. 

2. Kennelijk heeft die eerdere intentieovereenkomst niet tot resultaat geleid, 
maar ik stel vast dat partijen al sinds, in ieder geval, oktober 2014 met 
elkaar in gesprek zijn. 

3. Op 29 maart 201 6 heeft de gemeente opnieuw met Schrama B.V. een 
intentieovereenkomst gesloten voor de koop en ontwikkeling van de 
onroerende zaken die bekend staan als de 'Harmonie-locatie'. De 
intentieovereenkomst zit bij de stukken. 

4. Zakelijk weergegeven komt die intentieovereenkomst erop neer dat 
Schrama B.V. de tijd wilde hebben om de financiële en juridische 
haalbaarheid van de herontwikkeling van de locatie Harmonie te 
onderzoeken. 

5. Wat die locatie precies inhoudt, staat nader omschreven in de definities van 
de intentieovereenkomst. 

6. Schrama B.V. had tot en met 30 september 2016 de tijd om de benodigde 
onderzoeken te verrichten en een plan aan de gemeente te presenteren. De 
elementen die het haalbaarheidsonderzoek omvatten staan nader 
omschreven in artikel 3.2. van de intentieovereenkomst. 

7. Belangrijk in dit verband is het bepaalde in artikel 5.2. van de 
overeenkomst: 

5.2. 	Uitgangspunt is dat de Gemeente bij gebleken haalbaarheid de gronden op de 
Locatie Harmonie die zij reeds in eigendom heeft, alsmede de gronden inclusief 
opstal) die zij — op basis van de in artikel 3.2 beschreven scenario's — dient te 
verwerven van de Bergense Harmonie, aan OntMkkelaar in eigendom over 
draagt_ Ontwikkelaar is zelf verantwoordelijk voor het sluiten van een overeen-
komst niet de heer R_J.N_ Bos Ejssen, die eveneens eigendom heeft binnen het 
plangebied. 

8. Daarnaast bevat artikel 5 nog een aantal andere verplichtingen, zoals het 
bepalen van de koopprijs door de gemeente en de verplichting van 
Schrama B.V. om 3 architectenbureaus te selecteren. Deze bureaus worden 
vervolgens door de gemeente, op basis van een door partijen vast te stellen 
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Selectieleidraad, op geschiktheid beoordeeld en goedgekeurd. Ik begrijp 
dat dit laatste ook is gebeurd. 

9. Bovendien wordt in artikel 5 al nader omschreven welke bepalingen in de 
uiteindelijke koopovereenkomst zullen worden opgenomen. Het gaat dan, 
wel te verstaan, om een overeenkomst tussen de gemeente Bergen en 
Schrama B.V. Het is Schrama B.V. overigens wel volstrekt duidelijk dat er 
over een aantal zaken nog nader onderhandeld moet worden. Ik verwijs 
daarvoor naar artikel 6.7. van de intentieovereenkomst. Bovendien staat 
daar uitdrukkelijk het voorbehoud dat de raad van de gemeente Bergen 
met de koopovereenkomst moet instemmen. 

10. Vaststaat verder dat Schrama B.V. tijdig een concreet uitgewerkt plan voor 
het plandeel 'Harmonie-locatie' heeft ingediend. 

Algemeen uitgangspunt 

11. Ik stel verder vast dat plan van Schrama B.V. volgens de gemeente aan de 
door de gemeente gestelde uitgangspunten voldoet. 

12. In artikel 6.7. van de intentieovereenkomst zijn de omstandigheden 
opgesomd waaronder de gemeente niet met Schrama B.V. verder 
onderhandelt over een vervolgovereenkomst. Deze omstandigheden zijn in 
dit geval (nog) niet van toepassing. 

13. In artikel 5.11 staat opgenomen dat de gemeente geen exclusiviteit geeft 
voor zover het de ontwikkelingen betreft die zijn geprojecteerd op de 
perceelnummers 3312, 3452 en 4156. Wij stelden in ons telefonisch 
onderhoud evenwel vast dat het plan zoals door Schrama B.V. 
gepresenteerd, en door de gemeente gewenst, eveneens ziet op de 
kadastrale nummers 3312, 3452 en 4156 en nummer 3082. 

14. De vraag die zich dan opdringt, is of Schrama B.V. niet jegens de gemeente 
het gerechtvaardigde standpunt kan innemen dat zij nakoming wil van de 
tussen partijen gemaakte afspraken. Die afspraak houdt in dat er met 
Schrama B.V. verder onderhandeld zal worden indien haar plan aan de door 
de gemeente geformuleerde uitgangspunten voldoet. Ik ben vooralsnog 
van oordeel dat Schrama B.V. daartoe goede gronden heeft. Daarbij merk ik 
overigens op dat ik deze uitleg aan de overeenkomst geef op basis van de 
tekst van de overeenkomst. Inmiddels heb ik de nodige stukken ontvangen 
waaruit blijkt dat aan de zijde van Schrama B.V, duidelijk had kunnen zijn 
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dat er niet alleen met haar onderhandeld werd maar ook met derden, 
waaronder Mooier Bergen. Weliswaar rust de stelplicht en de bewijslast van 
de stelling dat de Gemeente ook met derden mocht onderhandelen en - 
eventueel - contracteren op de Gemeente maar op basis van de stukken is 
dat standpunt wel verdedigbaar. 

15. Maar voor het geval dat er een contractuele verplichting van de gemeente 
jegens Schrama B.V. is kan schending daarvan leiden tot wanprestatie. 
Bovendien kan Schrama B.V. in een voorkomend geval aanzienlijke schade 
lijden indien de afspraken niet worden nagekomen. Als het gaat om 
schending van een contractuele verplichting kan in voorkomende gevallen 
naast gemaakte kosten ook gederfde winst geclaimd worden. Ik breng 
daarbij nogmaals onder de aandacht dat indien genoegzaam aangetoond 
kan worden dat het de Gemeente vrij stond - zie randnummer 16 - om met 
derden te onderhandelen en eventueel contracteren er geen sprake is van 
een contractuele verplichting jegens Schrama B.V. en dus geen 
wanprestatie en schadeplichtigheid. 

16. Het is overigens duidelijk dat de Raad van de gemeente Bergen mag 
beslissen om niet verder met Schrama B.V. te gaan, maar die beslissing is 
er nog niet. En de Raad van de gemeente zal dan toch wel moeten 
motiveren waarom men niet met Schrama B.V. verder wil. Eén van de 
redenen zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de raad de structuurvisie Mooi 
Bergen 2.0 wil herzien. De raad zal daarbij ook moeten aangeven waarom 
de plannen van Schrama B.V. niet meer in de nieuw te ontwikkelen 
structuurvisie passen en waarom niet met Schrama B.V. verder 
onderhandeld kan worden. Uitgangspunt is tenslotte bij onderhandelingen 
dat eerst nog getracht zal moeten worden om tot overeenstemming te 
komen en pas als blijkt dat Schrama B.V. niet wil/kan meewerken aan de 
nieuw vast te stellen structuurvisie kunnen de onderhandelen afgebroken 
worden. Bij het afbreken van onderhandelingen bestaat overigens een 
risico dat de gemeente schadevergoeding moet betalen als een rechter 
oordeelt dat Schrama B.V. gerechtvaardigd vertrouwen had dat een 
overeenkomst tot stand zou komen. Op het moment dat de 
onderhandelingen terecht afgebroken zijn, staat het de gemeente vrij om 
met derden (waaronder eventueel begrepen Schrama B.V.) in onder-
handeling te treden. 
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Conclusie 

17. 	Gelet op dit alles, durf ik toch op voorhand, en op basis van de tekst van de 
overeenkomst, zeker niet uit te sluiten dat (de advocaat van) Schrama B.V. 
de gemeente uiteindelijk zal verzoeken (of sommeren) om enkel en alleen 
maar met Schrama B.V. verder te onderhandelen teneinde te bezien of er 
een vervolgovereenkomst gesloten kan worden. Voor mijn nuancering van 
het mogelijke standpunt Schrama B.V., verwijs ik naar mijn opmerkingen 
onder randnummer 16 en 18 van deze brief. 

Ik ga ervan uit dat ik de vragen naar behoren heb beantwoord. Tot het geven van 
een nadere toelichting zijn wij uiteraard bereid. 

Met vriendelijke groet, 
me.- -namens Ilse van der Poel 
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