
VERSLAG STUURGROEP PROJECT SOCIAAL MEDISCH CENTRUM 
d.d. 16-11-2009, gehouden in het Stadhuis, Breedstraat 53, Enkhuizen. 

Namens M.J. de Nijs Projectontwikkeling B.V.: de heer W. de Nijs 
de heer D. van Eeken 

Namens de gemeente: de heer C.H. Boland 

1. Opening 

de heer J.W.Th.M. Slagter 
de heer F. Weghaus 

De heer Boland opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. 

2. Vaststelling verslag d.d. 29 mei 2009 

Reeds in juni hebben partijen kenbaar gemaakt via een e-mailronde in te stemmen met 
het conceptverslag. Het verslag wordt dan ook ongewijzigd (definitief) vastgesteld. 

3. Overzicht behaalde resultaten 

De heer Slagter brengt in herinnering dat in juni de raadscommissie kelmis heeft 
genomen van de door het college verzonden raadsbrief (d.d. 2 juni) en dat de 
commissie daarin geen aanleiding zag om niet door te gaan met het project. Dit heeft 
vervolgens in oktober geleid tot het vrijgeven van het voorontwerp van het 
bestemmingsplan door de raadscommissie. Het was allemaal spannend, maar het is 
goed verlopen. Op woensdag 18 november wordt de inspraakavond over het 
voorontwerp gehouden. Dit voorontwerp ligt ter inzage tot en met 3 december 2009. 
Tot die datum kunnen zienswijzen ingediend worden. 
Inrniddels is ook de samenwerkingsovereenkomst tussen De Nijs Care B.V. en 
Woonzorggroep Wilgaerden getekend. Deze overeenkomst voorziet in de realisering 
van 46 PG-woningen voor Wilgaerden en het bieden van zorg voor de andere 
onderdelen van het project. Ook dit mag een mijlpaal in het proces genoemd worden. 

De heer Weghaus merkt op dat van de provincie Noord-Holland en van de Rijksdienst 
Cultureel Erfgoed nog geen reacties op het voorontwerp zijn ontvangen. Daar zal hij 
opnieuw achteraan gaan om zo binnen het tijdspad te kunnen blijven. Vanrniddag 
vindt er over dit voorontwerp overleg plaats met de vereniging Onze Zorg. 
Belangrijk vindt hij het om De Nijs er nogmaals op te attenderen om het overleg te 
openen met de heer De Wit in verband met een boom. Deze staat weliswaar op zijn 
grond maar vormt desondanks een belemmering voor het bouwplan. Ten aanzien van 
de Judasboom in de Vijzeltuin merkt hij op dat deze beeldbepalend IS, maar 
overwogen kan worden om deze te verplaatsen. 

De heer Van Eeken zegt het signaal van de heer Weghaus helder te vinden. Daarnaast 
kan hij melden dat de uitnodigingen voor de eerste bijeenkomst van de klankbord
groep (24 november) de deur uit zijn. 

1 

Highlight



De heer De Nijs meldt dat hij in het \veekend nog contact heeft gehad met de heer 
Richard Kranenburg, de beoogde Vijzeltuinmanager. Hij hoopt op korte tennijn van 
hem te vememen dat hij deze klus kan en wiI aannemen. 

Ten slotte zegt de heer Boland dat er een vraag ligt van de raad om het contract van De 
Nijs en Wilgaerden openbaar te maken en een soortgelijke vraag van de vereniging 
Onze Zorg betreffende het eerste contract tussen de gemeente en De Nijs. Op beide 
vragen zal het college binnenkort antwoorden. Duidelijk is dat overeenkomst tussen 
De Nijs en Wilgaerden niet door de gemeente openbaar gemaakt kan worden. 

De heer Slagter merkt op dat de beantwoording van de laatste vraag door hem 
voorbereid zal worden in overleg met de heer Van Eeken. 

4. Hoofdlijnen van te realiseren zorgfuncties c.g. voortgang gesprekken zorgaanbieders 

De heer van Eeken begint zijn betoog met de opmerking blij te zijn dat het contract 
met Wilgaerden er nu ligt. Dat biedt een stevige basis voor de vervolggesprekken. 
Deze gesprekken zullen binnenkort worden gepland en gehouden door Van Aarle de 
Laat. Naast huidige gebruikers die aangegeven hebben te willen blijven, zullen ook 
gesprekken gevoerd worden met 

Aan deze zorgpartijen zal ook een concreet huurvoorstel gedaan worden. 
Bovendien zullen zowel Van Aarle de Laat als Wilgaerden de overige te benaderen 
doelgroepen in kaart brengen. 
Aan deze potentiele huurders kan nu meer concrete infonnatie worden gegeven. De 
start van de bestemmingsplanprocedure wordt voorzien voor de behandeling in de 
vergadering van de raadscommissie van februari 2010. Uitgangspunt is nu start bouw 
in het vierde kwartaal 2010. 

De heer Slagter zegt te weten dat het plan aan de Molenweg qua R.O.- procedure 
nagenoeg in dezelfde fase zit. Ook voor dit centrum worden zorgpartijen, ook zittende 
huurders in het SMC, benaderd met een huurcontract. Er wordt in dezelfde vijver 
gevist, dus het is noodzakelijk om nu de markt te bewerken. 

5. Hoofdlijnen van de 2e overeenkomst tussen de gemeente en De Nijs 

De heer Slagter krijgt voor dit onderdeel als eerste het woord. Hij zegt dat op basis van 
de notitie van 24 augustus 2009 op een aantal onderdelen al overeenstemming tussen 
partijen bestaat. Met betrekking tot een aantal financiele aspecten (zie agendapunt 6) 
zou het goed zijn als de stuurgroep "richting bepaalt" zodat op ambtelijk niveau dit 
verder voorbereid en uitgewerkt kan worden. Naast de voorwaarden uit de 
biedingsprocedure is het wenselijk om in dezelfde overeenkomst ook bepalingen op te 
nemen voor wat betreft de grondexploitatie. Immers indien kostenverhaal anderszins 
verzekerd is (anterieure overeenkomst) dan hoeft de raad, gelijktijdig met het 
bestemmingsplan, geen exploitatieplan vast te stellen. 
Doelstelling is om deze 2e overeenkomst rond de jaarwisseling getekend te hebben. 

De vergadering kan zich uitstekend vinden in deze doelstelling. 
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6. Benoemen en bespreken financiele effecten (zie overzicht) 

De heer Slagter zegt een inventarisatie van onderwerpen met een financieel effect te 
hebben gemaakt welke met de agenda is mee gezonden. Deze inventarisatie is het 
resultaat van overleg dat in de afgelopen weken he eft plaatsgevonden tussen de heer 
Van Eeken enerzijds en de heren Weghaus en Slagter anderzijds. 
Besloten wordt niet aIle punten individueel te behandelen, maar weI enkele grote 
aandachtpunten mee te geven die betrokken moeten worden bij de verdere uitwerking. 

De heer De Nijs zegt er een groot belang aan te hechten dat indien De Nijs het 
eigendom verwerft er zekerheid bestaat dat het project ook ontwikkeld kan worden. 
Zijn bedrijf is geen verzamelaar van aIleen onroerend goed. Naast koop met een 
teruglevergarantie indien het project onverhoopt mocht stranden (constructie De 
Blauwe Berg), is ook een tijdelijke huurconstructie voor hem een reele optie. Niet 
aIleen staat die variant in de projectinformatie, ook dienen fiscale aspecten goed mee 
gewogen te worden bij de uiteindelijke keuze. Over bestaand onroerend goed is 
immers overdrachtsbelasting verschuldigd en indien dit niet binnen een half jaar naar 
de uiteindelijke eigenaar (belegger) overgedragen kan worden, moet er twee keer 
belasting worden betaald. En dat is zonde geld. 

Met betrekking tot de woning Sijbrandsplein 9, 11 en 13 geldt voor hem hetzelfde. De 
Nijs heeft aIleen een bieding op deze woningen gedaan omdat zij daar een financieel 
voordeel in zag. De woningen zijn voor het plan zelf niet noodzakelijk. Hij zegt 
overigens goed te begrijpen dat de gemeente heel wat heeft uit te leggen als zij de 
woningen de ene dag verkoopt aan De Nijs en De Nijs dezelfde woningen een paar 
dagen later voor een hogere prijs op de markt te koop aanbiedt. Welke lijn ook wordt 
gekozen, voor nieuwe eigenarenlhuurders moet vooraf duidelijk zijn, aan welke 
plannen er in de omgeving gewerkt wordt. Het moet niet zo zijn dat we onze eigen 
weerstand gaan creeren. Denkbaar is het voor hem dat De Nijs ook de woning 
Sijbrandsplein 9 tijdelijk gaat huren en gaat gebruiken voor de werknemers 
(ketenpark). 

Het punt van de parkeergarage vraagt om een helder beleid van de gemeente. Deze 
garage zal straks ongetwijfeld niet de enige zijn in Enkhuizen. Er zal een eenduidige 
lijn gekozen moeten worden hoe de gemeente daar mee om wil gaan. Het beheer en 
eigendom van een parkeergarage is niet aan De Nijs. 

Meer in algemene zin zegt hij dat zijn bedrijf transparant wil zijn met bedragen en 
berekeningen en dat zijn bedrijf hiervoor dan ook met een voorzet zal komen. De heer 
Van Eeken weet hoe ver de polstok reikt. Hij vertrouwt hem de goede en scherpe 
onderhandelingen toe. Mocht er onverhoopt een kink in de kabel komen, dan dient 
voorafheel helder te zijn hoe het noodscenario is en wie opdraait voor welke kosten. 

De heer Boland zegt goed geluisterd te hebben. Voor de gemeente is de parkeergarage 
nog de grote onbekende. Wat zijn de investeringsbedragen, welke kosten daarvan 
behoren tot het plan, is er overcapaciteit, hoe zit het met eigendom enerzijds en beheer 
en exploitatie anderzijds. Allemaal vragen waar nog geen antwoord op te geven is. Het 
op te stellen voorstel van De Nij s zal weI enig inzicht verschaffen, maar niet aIle 
antwoorden zullen er voor 1 januari 2010 zijn. 
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Wordt toch gekozen voor een directe afname van het onroerend goed dan kan hij zich 
goed voorstellen dat de koopsom in twee teImijn betaald gaat worden. Rekening 
houdende met een renteclausule zou de tweede termijn een relatie kmmen hebben met 
de waarde van de parkeergarage. 

Met betrekking tot de vraag welke kosten voor WIens rekening komen heeft de 
gemeente vanuit haar publiekrechtelijke functie een aantal (beleids)regels (o.a. 
bestemmingsplankosten en leges) waar niet aan getomd kan worden. Dit zijn 
algemeen geldende regels en afwijking daarvan zou betekenen dat er een precedent 
wordt geschapen. En dat kan nimmer de bedoeling zijn. 
Toch is het belangrijk om er samen uit te komen. Door beide partijen zal in het 

voortraject nog eens goed bekeken moeten worden waar nog ruimte gevonden kan 
worden. 

Met inachtneming deze algemene richtlijnen dienen partijen de komende weken verder 
vorm te geven aan de te sluiten tweede overeenkomst 

7. Verder te ondememen procedurele stappen 

Gelet op de verkregen informatie tijdens dit overleg, wordt geconcludeerd dat de te 
ondememen stapp en als voIgt kunnen worden samengevat: 

Acties De Nijs: 
• voorstel financiele aspecten parkeergarage; 
• aanstelling Vijzeltuinmanager; 
• aangaan gesprekken met potentiele huurders van de overige zorg vierkante meters; 
• plannen drietal bijeenkomsten voor bespreking 2e overeenkomst; 
• overeenstemming contract uiterlijk 1 januari 2010. 

Acties gemeente: 
• maken verslag van dit overleg; 
• verdere procedure (voorontwerp) bestemmingsplan; 
• plannen overleg BRO en Robert Jan Wijntjes over beeldkwaliteit en gevelbeeld; 
• overeenstemming contract uiterlijk 1 januari 2010. 

8. Planning 

De uitgebreide planning is zowel bij de gemeente als De Nijs bekend en leidraad voor 
de vervolgstappen. Volgens deze planning kan het bestemmingsplan, zonder rekening 
te houden met bezwaarprocedures, in juni 2010 worden vastgesteld. De planning 
voorziet in een afgifte van een bouwvergunning in week 40. 

Op een daartoe strekkende vraag van de heer De Nijs, antwoordt de heer Boland dat 
het altijd mogelijk is dat een gemeenteraad in een nieuwe samenstelling na de 
verkiezingen, een ander besluit neemt dan de ingezette lijn van de oude raad. Iedere 
raad mag zijn eigen besluit heroverwegen en herzien. Daarom is het van belang dat 
zowel het contract (rond 1-1-2010) als het concept van het bestemmingsplan De 
Vijzeltuin (commissie februari) nog voor de verkiezingen in procedure is gebracht. 
Daarmee worden extra drempels opgeworpen voor een nieuwe raad, maar garanties 
kunnen vooraf nimmer gegeven worden. 
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9. Rondvraag 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

10. Sluiting 

De heer Boland bedankt de leden van de stuurgroep voor hun inbreng. 

De volgende bijeenkomst van de stuurgroep zal plaatsvinden zodra de voortgang van 
de gesprekken dit noodzakelijk maken. 

Enkhuizen, 23 november 2009. 

Voor verslag, 

J.W.Th.M. Slagter, adjunct-secretaris. 
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