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Politiek Enkhuizen vreest nederlaag in hoger
beroep SMC
ENKHUIZEN - Verschillende fracties in de Enkhuizer gemeenteraad houden er ernstig rekening mee
dat de gemeente het hoger beroep in de rechtszaak rond het vastgelopen project Sociaal Medisch
Centrum (SMC) verliest in september. Dat bleek deze week tijdens de raadsvergadering.
Door Paul Gutter - 10-6-2015, 17:43 (Update 11-6-2015, 17:07)

E

nkhuizen is al jaren verwikkeld in een juridisch gevecht met projectontwikkelaar De Nijs uit
Warmenhuizen. Die zou het SMC aan de Vijzelstraat voor 3,4 miljoen euro van de gemeente
kopen, opknappen en uitbreiden.

Zorgpartijen haakten echter af of vertrokken naar een nieuw zorgcentrum aan de Molenweg.
Om De Nijs toch te dwingen het project uit te voeren, stapte de gemeente naar de rechter in Alkmaar.
Die oordeelde op 15 juni vorig jaar dat de gemeente nakoming van de oorspronkelijke afspraken niet
kan eisen, nadat het zelf de komst van een tweede gezondheidscentrum aan de Molenweg mogelijk
maakte. Hiertegen ging de gemeente in hoger beroep.

Hart vast
De raad houdt haar hart vast. Jur Visser (CDA) kwam dinsdagavond zelfs met een voorstel om
500.000 euro van het positieve resultaat dat de gemeente boekte over 2014 te storten in een aparte
bestemmingsreserve, om daarmee toekomstige juridische en organisatorische kosten van de
langslepende procedure te dekken.
,,De zaak is nog onder de rechter, maar als we het hoger beroep verliezen dan komt De Nijs met een
vordering van 2,1 miljoen. Dat is geen klein bier en wij achten dit risico in de praktijk groot’’, aldus
Visser.

Discussie

Hoewel ook andere partijen dit risico onderkenden, vond een meerderheid het na een pittige discussie
en verschillende schorsingen uiteindelijk toch niet verstandig om hiervoor een apart potje te creëren.
Dat zou een rechter alleen maar kunnen beïnvloeden. ,,Als je overtuigd bent van je onschuld, hoef je je
niet in te dekken’’, meende Derrick Stomp (VVD).
Wel deed het college de toezegging om te kijken welke juridische risico’s momenteel loopt bij
verschillende projecten en of het nodig is de bestaande risicoreserve te verhogen. Visser trok daarop
zijn voorstel in.
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