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ENKHUIZEN - Projectontwikke
laar Scholtens uit Wognum is 
nog niet bezig een claim voor te 
bereiden tegen de gemeente 
Enkhuizen. Of dit wel gaat ge
beuren, kan woordvoerster Tine
ke de Blank op dit moment niet 
zeggen. 

"Wij kennen de inhoud van het 
juridisch advies aan de gemeente 
verder niet", aldus De Blank. 
Scholtens zou via de bestuurs
rechter heraanbesteding van het 
project Sociaal Medisch Cen
trum kunnen afdwingen. Vol
gens het juridisch en fiscaal bu
reau Loyens en Loef, dat de ge
meente hierin heeft geadviseerd, 
maakt een dergelijke claim vijf

rant I and 

tig procent kans. 
De Blank zegt dat Scholtens 

zich, nadat het bedrijf in 2008 bij 
de biedingsprocedure verloor 
van De Nijs, niet meer heeft be
ziggehouden met het SMC. "Je 
bent dan geen partij meer en ge
lukkig hebben wij genoeg ande
re projecten waar we onze ener
gie in kunnen steken." 

Dat een gerechtelijke procedu
re om te komen tot heraanbeste
ding kansrijk is, neemt De Blank 
op dit moment voor kennisge
ving aan. "Dan nog blijft de 
vraag of we dat wel zouden moe
ten doen, ja of nee." 

Overigens kunnen ook andere 
projectontwikkelaars naar de 
rechter stappen om heraanbeste
ding te eisen. 
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I{ans bij claim SMC is fiftyfifty 

DOOR PAUl CUTTER 

ENKHUIZE N - Een claim tot heraanbesteding van het Sociaal 
Medisch Centrum aan de Vijzelstraat in Enkhuizen maakt 
bij de rechter vijftig procent kans. Dat stelt het adviesbu
reau Loyens en Loeffin een vertrouwelijk advies aan Ben W 
uit april 2009, dat in bezit van deze krant is gekomen. 

De gemeenteraad is recent en pas 
na lang aandringen op de hoogte 
gesteld van de inhoud van dit ad
vies, maar moet vanwege het ver
trouwelijke karakter hierover 
zwijgen. De belangenvereniging 
Onze Zorg, die bezwaar maakt 

Groen licht maakt in belangrijke 
mate de weg vrij voor De Nijs. De
ze ontwikkelaar won met zijn 
ontwerp en bod van 3,4 miljoen 
euro begin 2008 de gemeentelij
ke biedingsprocedure om het be
staande sociaal medisch centrum 
te mogen herontwikkelen. Con
current Scholtens viste achter het 
net, na een zinderende raadsver
gadering waarin slechts één stem 
het verschil maakte. 

Een belangrijke eis van de raad 
was wel dat de huidige gezond
heidsvoorzieningen op deze plek 

gehandhaafd zouden blijven, en 
dat daarnaast een versterking en 
uitbreiding van het zorgaanbod 
tot stand komt. Zo zou hier in ie
der geval een HOED (huisartsen 
onder één dak) met minimaal 
drie huisartsen moeten komen. 

Water bij de wijn 
Juist qua zorg heeft De Nijs 
noodgedwongen behoorlijk wat 
water bij de wijn gedaan. Zo 
maakte het Westfriesgasthuis uit 
Hoorn bekend zijn poli te ver
plaatsen naar een nieuw te ont

wikkelen zorgcentrum aan de 
Molenweg. Ook de huisartsen uit 
de binnenstad vestigen zich daar 
en dus niet aan de Vijzelstraat. 

Dit noopte De Nijs drastisch af 
te wijken van het oorspronkelijke 
ontwerp. Belangrijkste gezond
heidsvoorziening wordt nu een 
woonzorgcomplex van Wilgaer
den voor demente ouden;n. 

Op verzoek van de gemeente 
Enkhuizen heeft juridisch ad
viesbureau Loyens en Loeff ver
volgens uitgezocht of de doorge
voerde aanpassingen tot claims 

van Schol ten of andere project
ontwikkelaars kunnen leiden. 

Het bureau concludeert dat het 
wegvallen van bestaande functies 
en het niet doorgaan van een 
HOED 'wezenlijke wijzigingen' 
zijn. Als Scholtens of een andere 
projectontwikkelaar dit bij de 
rechter aanhangig maakt en her
aanbesteding vordert, is dit kans

'De kans is fiftyfifty dat de 
vordering zal worden toegewe
zen', schrijft Loyens en Loeff. 
~ Stad en Streek 2: Scholtens 

nog niet bezig met daim 

tegen het bouwplan van project
ontwikkelaar De Nijs, deed ver
geefs een beroep op de Wet Open
baarheid van Bestuur (WOB). 

Komende dinsdag neemt de 
raad een definitief besluit over 
het bestemmingsplan Vijzeltuin. 


