
 

 

GEMEENTERAAD ENKHUIZEN 

 

 

 

INFORMATIEF 

 
  
 BRIEF VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 
  
 VERANTWOORDING MOTIE GEFASEERDE REALISATIE PROJECT SMC 
  

 Aan de voorzitter van de gemeenteraad 

  

 Geachte voorzitter, 

 

Inleiding 

Met deze raadsbrief informeren wij uw raad over het resultaat van het door ons 

gehouden onderzoek naar de mogelijkheden van een gefaseerde realisatie van het 

project Sociaal Medisch Centrum (hierna: SMC). Uit ons onderzoek is gebleken dat 

dit mogelijk is. Hiermee leggen wij verantwoording af voor de opdracht die aan ons 

college op 13 maart 2012 is verstrekt, naar aanleiding van een door uw raad 

aangenomen motie.  

 

Procesmatig merken wij hierbij het volgende op. Wij zijn van mening dat over de 

voorwaarden waaronder gefaseerde realisatie mogelijk is, reeds op 18 oktober 

2012 met M.J. de Nijs Care B.V. (hierna: De Nijs) overeenstemming is bereikt. 

Omdat De Nijs op 24 oktober 2012 aan ons een brief stuurde met aanvullende 

voorwaarden, een brief die later als niet verzonden beschouwd moest worden, 

hebben wij hierover nadien nader overleg gevoerd met De Nijs. De Nijs zelf heeft 

daarbij als tijdslimiet gesteld dat over de voorwaarden uiterlijk op 31 december 

2012 tussen contractspartijen duidelijkheid zou moeten bestaan. Wij moeten u 

helaas melden dat deze termijn verstreken is zonder dat dit tot een nieuw resultaat 

heeft geleid. Wij houden daarom onverkort vast aan de overeengekomen 

voorwaarden van 18 oktober 2012. Om misverstanden te voor-komen wordt op 

voorhand gesteld dat in deze raadsbrief dan ook grotendeels de situatie wordt 

beschreven van oktober 2012.  

 

Achtereenvolgens zullen wij in deze raadsbrief ingaan op: 

1. Het doorlopen proces; 

2. Het onderzoek naar een gefaseerde realisatie 

3. De nieuwe afspraken van oktober 2012; 

4. Een beoordeling door ons college van het resultaat.  

 

We zullen deze raadsbrief afsluiten met een conclusie.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Het doorlopen proces 

Tussen M.J. de Nijs Care B.V. en de gemeente Enkhuizen is op 16 februari 2010 een 

privaatrechtelijke overeenkomst gesloten, genaamd: Nadere overeenkomst “SMC”. 

Op 13 maart 2012 werd door uw raad de motie Slier – Visser – Wijchers 

aangenomen. In deze motie wordt uitgesproken dat het niet langer wenselijk is dat 

de realisatie van het SMC wordt uitgesteld. Door uw raad werden wij verzocht: 

 te onderzoeken hoe de realisatie van het SMC gefaseerd kan worden uitgevoerd 

en uiterlijk 1 oktober 2012 de realisatie kan aanvangen; 

 om uiterlijk 1 juli 2013 duidelijkheid te verschaffen wanneer de PG-woningen 

gerealiseerd kunnen worden.  

 

Direct nadat uw raad de motie Slier – Visser – Wijchers had aangenomen, hebben 

wij contact gezocht met De Nijs. Enerzijds om het gevoelen van uw raad, over het 

uitblijven van een resultaat duidelijk te maken, anderzijds om het overleg te starten 

over een gefaseerde realisatie, en over de mogelijkheden en de consequenties 

daarvan. Hoewel er altijd al vanuit gegaan is, ook om praktische redenen, dat de 

bebouwing aan de weerszijden van de Vijzelstraat volgtijdelijk zou plaatsvinden, 

diende door het afhaken van Stichting Woonzorggroep Wilgaerden, (hierna: 

Wilgaerden) opnieuw naar de bouwstromen gekeken te worden.  

 

Hoewel voor duidelijkheid over de realisatie van de PG-woningen door uw raad 

meer ruimte in tijd is geboden (1 juli 2013), zijn door alle betrokken partijen tevens 

gesprekken gevoerd over de invulling van de noordelijke vlek. Daarbij is enerzijds 

gekeken of Wilgaerden terug zou kunnen keren aan de onderhandelingstafel, en 

anderzijds of een andere zorgaanbieder mogelijkheden zou zien voor de realisatie 

van PG-woningen op deze locatie. Juist omdat dit nu nog geen resultaat heeft 

opgeleverd, is gekozen voor een andere fasering.  

 

De Nijs heeft middels een brief van 11 april 2012 een eerste stappenplan aan ons 

gepresenteerd om te komen tot een andere bouwvolgorde. Met onze brief van 24 

mei 2012 hebben wij kenbaar gemaakt dat wij dit stappenplan zien als een 

vertrekpunt om te komen tot nadere afspraken tussen partijen, welke vervolgens 

worden vastgelegd in een aanhangsel (“allonge”) bij de gesloten overeenkomst.  

 

Na veel overleg werd tussen partijen op 18 oktober 2012 in hoofdlijnen 

overeenstemming bereikt over o.a. de afnamedata van de percelen, de 

bouwvolgorde en het parkeren. In onze vergadering van 19 oktober 2012 hebben 

wij vervolgens een raadsvoorstel vastgesteld wat wij via de reguliere raadscyclus 

aan u wilden aanbieden voor behandeling in de raadsvergadering van december. 

Dit hebben we moeten uitstellen omdat wij van De Nijs een brief ontvingen, 

gedateerd 24 oktober 2012, waarin, in afwijking van hetgeen was overeengekomen, 

nieuwe voorwaarden werden vermeld. Wij hebben het correct gevonden om als 

contractspartners hierover eerst met elkaar te overleggen. Ondanks bestuurlijk 

overleg en een onderlinge briefwisseling, heeft dit op 31 december 2012 nog niet 

geleid tot een akkoord.  

 

Tussentijds hebben wij uw raad, via het Presidium geïnformeerd. Nu de door De 

Nijs zelf benoemde “deadline” is verstreken, hebben wij besloten uw raad door 

middel van deze raadsbrief, schriftelijk te informeren, om zo, gelet op het genomen 

raadsbesluit, aan uw raad ook verantwoording af te leggen.  



 

 

 

 

Onderzoek naar gefaseerde realisatie 

Het met De Nijs gesloten contract op zich is glashelder. In het contract staat 

wanneer het onroerend goed door de gemeente overgedragen zou moeten worden 

(art 5: na vaststelling bestemmingsplan), welk plan er door De Nijs gerealiseerd 

moet worden (art. 7: zorg en wonen) en geldt er een koopoptie voor de gemeente 

voor de parkeergarage (art. 8: geen koopplicht).  

 

Door ons is daarbij de consequente lijn aangehouden dat er geen onomkeerbare 

handelingen verricht worden om zo over voldoende waarborgen te beschikken dat 

ook datgene gerealiseerd kan worden, wat door partijen overeengekomen is.  

 

De aanleiding voor de motie en dus voor ons onderzoek, betrof het afhaken van 

Wilgaerden voor de afname van de PG-woningen. Juist omdat de zorgcomponent in 

het totale programma voor ons zwaar weegt, was een heroriëntatie op zijn plaats. 

Immers binnen het integrale project was gepland dat de realisatie van de westkant 

van de Vijzelstraat als eerste ter hand genomen zou worden.  

 

Twee redenen speelden hierbij een belangrijke rol: 

1. met Wilgaerden was door De Nijs een contract gesloten en de behoefte aan 

snelle vervangende huisvesting voor verzorggingshuis Sint Nicolaas was groot; 

2. in het kader van de noodzakelijke parkeerbehoefte binnen het project, zou 

eerst vervangende ruimte gerealiseerd moeten worden (parkeergarage), voordat 

de andere locatie (huidig parkeerterrein aan de oostzijde van de Vijzelstraat), 

bebouwd zou kunnen worden. Bovendien moet dit terrein door ons nog 

bouwrijp gemaakt te worden, voordat met de realisatie van de nultreden-

woningen gestart kan worden.  

Omdat voor het vinden van een zorginvulling voor de noordelijke vlek meer tijd 

nodig is, werd door uw raad bepaald dat voor de realisatie van de PG-woningen 

eerst op 1 juli 2013 duidelijkheid verschaft moet worden.  

 

Uit ons onderzoek is gebleken dat een gefaseerde realisatie van het project 

mogelijk is. In de kern betekent dit dat na overdracht van het onroerend goed: 

1. de zorgverlening in het huidige hoofdgebouw gewaarborgd is en blijft. De 

zolder van dit gebouw biedt mogelijkheden voor een verdere uitbreiding van 

het zorgaanbod. De Nijs zal overigens zelf van dit hoofdgebouw geen eigenaar 

blijven; 

2. als eerste de nultredenwoningen aan de oostkant van de Vijzelstraat gebouwd 

kunnen worden; 

3. partijen, nu de realisatie van de 46 PG-woningen vooralsnog onzeker is 

geworden, gezamenlijk de gesprekken voortzetten om tijdig voor 1 juli 2013 

tot een gedeelde visie te komen voor de noordelijke vlek van het project, die zo 

dicht mogelijk komt te liggen bij de oorspronkelijke doelstellingen (zorgfunctie, 

parkeernorm, sluiten gevelrij). Zowel privaatrechtelijk als publiekrechtelijk 

(omgevingsvergunning, bestemmingsplan) houden wij als gemeente grip op 

deze situatie.  

 

Feitelijk vindt er bij deze fasering dus een omdraaiing plaats van de nieuw te 

realiseren onderdelen, eerst de oostkant (woningen) en dan de westkant 

(uitbreiding zorg).  



 

 

Hierbij merken wij op dat voor het totale bouwplan door De Nijs wel een 

bouwaanvraag is ingediend, maar de vergunning daarvoor nog niet door ons is 

verleend. In afwachting van ons onderzoek en de reactie daarop van uw raad, is de 

procedure voor deze omgevingsvergunning tijdelijk stop gezet. Door het onzekere 

karakter van de uitkomst van het onderzoek vonden zowel De Nijs als wij het niet 

reëel om daar nu tijd en geld in te steken. Daarbij is overigens door De Nijs 

uitgesproken dat zij de ingediende bouwaanvraag voor het totale project zullen 

handhaven, maar ons zullen verzoeken om (alleen) de onderdelen van de 

noordelijke vlek nog niet te vergunnen. De tijd die nodig is tot de afgifte van de 

omgevingsvergunning kan benut worden om de locatie aan de oostkant van de 

Vijzelstraat door ons bouwrijp te laten maken.  

 

Door de onzekerheid over de invulling van de noordelijke vlek, is het ook uiterst 

onzeker geworden of de aldaar geplande parkeergarage er op termijn zal komen. 

Dit laat onverlet dat De Nijs, conform de gesloten overeenkomst en de bepalingen 

van het bestemmingsplan, aan de geldende parkeernorm zal moeten blijven 

voldoen. Denkbaar is dat een deel van het benodigde aantal parkeerplaatsen buiten 

het exploitatiegebied gerealiseerd wordt.  

 

Nieuwe afspraken 

De tussen partijen gesloten “Nadere overeenkomst SMC” d.d. 16 februari 2010 is en 

blijft voor ons het vertrekpunt en het toetsingskader. Dat neemt niet weg dat door 

tijdsverloop en doordat er sprake kan zijn van een gefaseerde realisatie, partijen 

van mening zijn dat er nadere afspraken noodzakelijk zijn. Door deze afspraken 

vast te leggen is er over en weer duidelijkheid over de intenties van partijen en 

zekerheid over de verschillende “harde data”.  

 

De in oktober tussen partijen gemaakte nadere afspraken handelen over: 

 de status van de omgevingsvergunning; 

 de overdracht en betaling van perceel 1 (westkant, primair 31 december 2012) 

en perceel 2 (oostkant na bouwrijpmaken, uiterlijk 31 december 2013); 

 hoe om te gaan met de noordelijke vlek van het plangebied; 

 het parkeren. De handhaving van de parkeernorm, de mogelijkheid parkeer-

plaatsen deels buiten het exploitatiegebied te realiseren en de verantwoor-

delijkheden van een tijdelijke parkeervoorziening bij bebouwing van de 

noordelijke vlek. 

 

Uit zowel mondelinge uitingen, als uit een ontvangen e-mail, mochten wij er op 

vertrouwen dat tussen partijen op 18 oktober 2012 overeenstemming was bereikt 

over de nadere afspraken voor een allonge. Na consultatie hiervan door u als raad 

zouden deze bepalingen, bij een gebleken instemming door uw raad, juridisch 

worden vastgelegd.  

  

Wij betreuren het dat De Nijs, in een later stadium, als nog deze gemaakte 

afspraken niet wenst nakomen en met nieuwe voorwaarden is gekomen. 

Voorwaarden die naar onze mening veel te ver afstaan van het gesloten contract uit 

2010. Voorwaarden ook die wij niet voor onze verantwoording kunnen en willen 

nemen. De aanleiding voor ons onderzoek tot fasering was immers een door uw 

raad aangenomen motie. Deze aanleiding kan nooit de reden zijn om nieuwe 

voorwaarden op tafel te leggen, zonder rekening te houden met bepalingen uit een 

bestaand contract.  



 

  

 

Op zeer korte termijn willen wij De Nijs in een bestuurlijk overleg een laatste kans 

geven om op haar schreden terug te keren zodat als nog de afspraken van oktober 

worden gerespecteerd. Indien dit niet het gewenste resultaat heeft dan zullen wij 

ons ernstig beraden, gelet op het gesloten contract, over het nemen van meer 

formele, (lees juridische) stappen.  

 

Beoordeling van het resultaat 

Vanaf de start van het project is de integratie van wonen, welzijn en zorg het 

uitgangspunt geweest. Hoewel er sprake moet zijn van een balans tussen deze 

onderdelen, is door uw raad het zwaartepunt gelegd bij de zorgfunctie. Wij delen 

deze mening, maar willen toch ook de andere doelstellingen van het project nog 

eens onder uw aandacht brengen.  

 

In de Bestuursopdracht werden voor het project de volgende vier doelstellingen 

opgenomen: 

1. het handhaven van de bestaande gezondheidsvoorzieningen in de binnenstad 

van Enkhuizen; 

2. het scheppen van voorwaarden om te komen tot een versterking van de 1e en 

2e lijns gezondheidszorg in de binnenstad; 

3. het in aansluiting op punt 2 komen tot een vraag gestuurd aanbod van 

voorzieningen op het terrein van wonen, welzijn en zorg; 

4. het privaatrechtelijk overdragen van het eigendom, het beheer en de exploitatie 

van het Sociaal Medisch Centrum aan een marktpartij, overeenkomstig 

marktconforme voorwaarden. 

 

Spiegelen wij de gefaseerde realisatie aan deze doelstellingen, dan ligt de 

gevoeligheid alleen bij de (zorg)invulling van de noordelijke vlek. Hoewel wij als 

gemeente daarvoor het stuur in handen hebben en houden, is daar op dit moment 

nog geen zekerheid over te geven. De overige doelstellingen worden wel direct 

bereikt. Immers door de handhaving van het hoofdgebouw voor zorgfuncties 

blijven gezondheidsvoorzieningen in de binnenstad gehandhaafd en kan het 

eigendom van de totale locatie worden overgedragen.  

 

Tijdens het onderzoek hebben wij geconstateerd dat door het gevoerde rijksbeleid, 

als reactie op de toenemende zorgkosten, er een grote mate van onzekerheid 

heerst bij zorginstellingen. Wijziging van financieringsstromen en kortingen op het 

budget, maken dat zorgpartijen een pas op de plaats (moeten) maken en 

investeringsbeslissingen uitstellen.  

 

Om risico’s voor zorgpartijen te beperken is door De Nijs tevens overleg gevoerd 

met de plaatselijke woningbouwcorporatie. Daaruit is gebleken dat Stichting 

Woondiensten nog altijd bereid is om als eigenaar, deels onrendabel, te investeren 

in PG-woningen, dan wel te voorzien in huisvesting van andere zorggerelateerde 

doelgroepen. Voorwaarde hiervoor is wel dat de investeringskosten binnen de 

daarvoor geldende normen blijven en er gebruikers/huurders zijn. Om tot een 

echte concretisering van afspraken te komen is meer tijd nodig. Om deze reden 

werd met De Nijs afgesproken om hierin gezamenlijk op te trekken om tijdig voor  

1 juli 2013 tot een gedeelde visie te komen voor deze noordelijke vlek. Voorwaarde 

voor ons is wel dat deze visie zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke 

doelstellingen moet blijven.  



 

 

 

Om het resultaat van het onderzoek goed te beoordelen, dient tot een integrale 

afweging van belangen gekomen te worden. Naast uitbreiding van de zorgfunctie 

en het realiseren van nultredenwoningen in de binnenstad, dienen ook steden-

bouwkundige, beheers- en financiële motieven meegewogen te worden. Het 

ontwerp voor de woningen aan de oostkant van de Vijzelstraat, waarbij de gevelrij 

wordt gesloten, is een kwaliteit voor de stad. In het kader van bedrijfsvoering en 

het vastgoed- en accommodatiebeleid is het zelf beheren van onroerend goed, 

geen kerntaak voor de gemeente. En verkoop van dit onroerend goed tegen een 

geïndexeerde waarde van € 3.755.000,-- per 1 januari 2013 is gelet op de huidige 

crisis in de vastgoedmarkt een resultaat dat in een nieuwe procedure niet meer 

gehaald zal worden. Zoals bekend maakt de voorgenomen verkoop van het SMC 

deel uit van het bezuinigingsplan 2012 (structurele besparing € 80.000,- per jaar).  

 

Hoewel ook wij graag als eerste de uitbreiding van de zorgfunctie gerealiseerd 

zouden willen zien, zijn wij, alles afwegende, van mening dat een gefaseerde 

realisatie in de volgorde zoals mogelijk is gebleken, alleszins te verantwoorden is. 

Uitgangspunt is en blijft dat voor de invulling van de noordelijke vlek zo dicht 

mogelijk aansluiting blijft bestaan tussen de oorspronkelijke doelstellingen. Als 

gemeente houden we, ook vanuit het publiekrecht, voldoende regie over deze vlek 

van het plangebied. Daarmee kan, weliswaar op termijn, aan de oorspronkelijke 

doelstellingen van het project worden voldaan. De met De Nijs gemaakte nadere 

afspraken ten slotte, gaven ons voldoende duidelijkheid en zekerheid over de 

diverse (uiterste) tijdstippen waarop acties moeten plaatsvinden.  

 

Conclusie 

Alle in het geding zijnde belangen overziende, zowel die van de gemeente als die 

van onze contractspartner M.J. De Nijs Care B.V., zijn wij tot de conclusie gekomen 

dat een gefaseerde realisatie van het project SMC, zoals verwoord in de 

aangenomen motie, mogelijk is. Hoewel de daarbij voorgestane bouwvolgorde niet 

onze eerste voorkeur had, maar dat geldt ook voor De Nijs, zien wij voldoende 

redenen om hiermee in te stemmen. De oorspronkelijke doelstellingen, ook voor de 

noordelijke vlek van het plangebied, blijven recht overeind staan. Onder de 

gegeven omstandigheden zien wij dit dan ook als een redelijk alternatief, waarbij 

wij ook naar de toekomst toe, zowel vanuit het privaat- als het publiekrecht regie 

houden op de verdere ontwikkeling van het plangebied.  

 

De voorwaarden waaronder deze gefaseerde realisatie kan plaatsvinden, het 

onderhandelingsresultaat, zijn voor ons zeer acceptabel en deze brengen wij u 

hierbij ter kennis. Deze ingezette lijn, met het contract en de afspraken van oktober 

2012 als basis, is het enige spoor waarop we verder willen gaan praten met De Nijs. 

Of dit voor De Nijs ook geldt is onzeker. Hoewel door ons niet gewenst, zullen we 

eventuele noodzakelijke formele stappen, in het belang van de gemeente hierbij 

niet schuwen.  

 

Met deze raadsbrief hebben wij niet alleen verantwoording willen afleggen over het 

doorlopen proces, maar hebben wij u ook inzicht willen geven waar we nu 

inhoudelijk, mede gelet op de aangenomen motie, staan en hoe wij, ter 

zekerstelling van onze contractpositie, de nabije toekomst zien van dit project. Met 

uw instemming zullen wij als college op de ingeslagen en hierboven vermelde weg 

verder gaan.  



 

   

 

 Enkhuizen, 8 januari 2013 

 

Burgemeester en wethouders van E n k h u i z e n 

 

De  secretaris,              De  burgemeester, 

 

 

 

(R.M. Reus)                                  (J.G.A. Baas) 

  

  

 

 

 

 
 
 


