
 

 

GEMEENTERAAD ENKHUIZEN 

 

 

 

INFORMATIEF 

 
  
 BRIEF VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 
  
 BESTENDIGING INGEZETTE KOERS PROJECT SMC 
  

 Aan de voorzitter van de gemeenteraad 

  

 Geachte voorzitter, 

 

Inleiding 

De raadsbrief van 8 januari 2013, waarin door het voormalige college 

verantwoording werd afgelegd over het gehouden onderzoek naar een gefaseerde 

realisatie voor het project SMC, staat geagendeerd voor de commissievergadering 

van 19 maart 2013. Na de bestuurswisseling op 17 januari 2013 hebben wij van uw 

raad de gelegenheid gekregen om ons in te lezen in het dossier, vooral met de 

intentie om te beoordelen hoe dit project verder gebracht kan worden. Ter 

voorbereiding op de commissievergadering willen wij met deze raadsbrief u 

aanvullend informeren over onze bevindingen. De kern van ons beleid daarbij is dat 

wij de ingezette koers volledig ondersteunen en willen bestendigen. 

 

Bestuurlijk overleg met De Nijs  

In de raadsbrief van 8 januari 2013 is de passage opgenomen (zie alinea onder 

“conclusie”) dat beide partijen van mening zijn dat een gefaseerde realisatie van het 

project SMC, zoals verwoord in de motie Slier – Visser – Wijchers mogelijk is. 

Daarbij is naar onze mening op 18 oktober 2012 tussen partijen overeenstemming 

bereikt over de voorwaarden waaronder deze fasering kan plaatsvinden.  

Omdat naderhand is gebleken dat De Nijs deze mening niet deelt, heeft er tussen 

partijen nader bestuurlijk overleg plaatsgevonden. Zowel op 16 januari 2013 als op 

28 februari 2013 is op bestuurlijk niveau met elkaar gesproken. Uit deze 

overleggen is gebleken dat: 

 beide partijen het project nog altijd graag willen realiseren;  

 de weg waarlangs dit moet geschieden (het proces - fasering) niet echt veel 

verschillen kent; 

 De Nijs voor eigen rekening en risico verder is gegaan met voorbereidende 

activiteiten voor realisatie;  

 De Nijs meer tijd wil krijgen (tot 1 juli 2013) om met de gemeente te 

onderhandelen over de uitwerking en vaststelling van thans finale 

uitgangspunten voor het programma, de fasering en de financiën.  

 

Wij hebben daarbij aangegeven dat vooral dit laatste punt voor ons niet acceptabel 

is. De door uw raad aangenomen motie is bedoeld geweest om te beoordelen of 

een gefaseerde realisatie mogelijk is, en niet om nieuwe onderhandelingen te 

starten.  



 

 

 

 

 

Het tussen partijen gesloten contract van 16 februari 2010 is immers glashelder en 

de voorwaarden van 18 oktober 2012 zijn niet meer dan een nadere uitwerking 

(fasering) en concretisering van dat contract. Omdat meegaan met het voorstel van 

De Nijs op voorhand het opgeven van zekerheden in zich heeft, namelijk het 

loslaten van het gesloten contract, hebben wij deze optie richting De Nijs van de 

hand gewezen.  

 

Conclusie 

Na bestudering van het dossier en na het bestuurlijk overleg met De Nijs, zijn wij 

tot de conclusie gekomen dat de raadsbrief van 8 januari 2013 een goede weergave 

is van de feiten en dat de ingezette koers voor dit project, door ons zal worden 

bestendigd. De ingezette lijn, met het contract van 16 februari 2010 en de 

afspraken van 18 oktober 2012 als basis, zijn en blijven voor ons het enige spoor 

voor de realisatie van dit project. Met uw instemming zullen wij, ter zekerstelling 

van onze contractspositie, geen nieuwe onderhandelingen starten. Nu bestuurlijke 

overleggen geen resultaat hebben opgeleverd, zullen we de komende periode 

zoeken naar de ons resterende mogelijkheden, waartoe ook juridische stappen 

kunnen behoren, om tot nakoming van het gesloten contract inclusief allonge te 

komen.  

 

 

 Enkhuizen, 12 maart 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) 

 
 
 


