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De Nijs eist twee miljoen van Enkhuizen
Door Cees Beemster - 19-9-2014, 19:00 (Update 19-9-2014, 19:00)
ENKHUIZEN - Projectontwikkelaar De Nijs uit Warmenhuizen heeft een claim van circa twee miljoen euro neergelegd
bij de gemeente Enkhuizen. Dit bedrag bestaat volgens De Nijs uit gemaakte kosten voor de oude poli in de Vijzelstraat
en winst die De Nijs misloopt nu dit project niet verder wordt uitgevoerd.
De Nijs zou het sociaal medisch centrum voor 3,4 miljoen euro kopen van de gemeente, het pand uitbreiden en
verhuren aan zorgaanbieders. Zo ver is het nooit gekomen. Wel verrees aan de Molenweg – met toestemming van de
gemeente – een nieuw gezondheidscentrum waarin veel zorgverleners zich vestigden. Volgens de rechtbank in
Alkmaar kan de gemeente hierdoor onmogelijk van De Nijs eisen dat die de contracten over de oude poli met de
gemeente nakomt.
Het college van Enkhuizen heeft nu beroep ingesteld tegen deze uitspraak bij het Hof in Amsterdam. De eerste zitting
is gepland op 14 oktober. B en w eisen dat De Nijs de contracten nakomt. Het college stelt dat het afhaken van
woonzorggroep Wilgaerden als huurder van De Nijs de oorzaak is geweest dat het project mislukte.
De Nijs heeft na de uitspraak van de rechtbank een miljoenenclaim bij Enkhuizen ingediend. ,,Die is afgewezen. Wij
gaan hiervoor binnenkort naar het kantongerecht’’, zegt advocaat Casper Schouten namens De Nijs. ,,De gemeente
gebruikt het argument over Wilgaerden nog een keer bij het Hof. Wij zien de uitkomst met vertrouwen tegemoet.’’
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