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Geachte heer Zee,

Dank voor uw brief nzake oe tender voor de 'rerkoop van de Willem Arntszhoeve
Naar aanleidrng van uw brief rs er telefon sch contact met u geweest. Uw zorg is dat er in de tender met
marktpartilen zaken worden vastgelegd die afwijken van de gebiedsvisie, waardoorer laterveel discussie
c)ntstaat cf wc,rdt afgewerken van de gebiedsvisie WA-Hoeve.

Gebiedsvisie is het uitgangspunt
Wil begrijpen uw zorgen en waarderen uw betrokkenheid bil de toekomstige onlwlkkeling van dit gebied.
Zoals u heeft kunnen lezen in de briefwisseling tussen Altrecht en de gen'reente radden wij deze zorg ook
en hebben wij metAltrecht afspraken gemaakt over aanscherpingen van hei oicocok en de
tenderprocedure.
Als gemeente hebben wij deze interventie gepleegd om te voorkomen dai prolectontwikke aars op basis
van verkeerde uitgangspunten een bod doen rn de tender Voorons is de gebiedsvisie een hard
uitgangspunt voor de verdere planvorming
Altrecht en de gemeente hebben hierover gesorekken gevoerd en de tender zo aangescherpt dat de
verdere planvorming past binnen de gebiedsvisie.

Planbegeleid ingsg roep
Zoals bij u bekend gaat de gemeente een planbegeleidingsgroep (PBG) voor de WA-Hceu= n'.':=.
Zoals met u besproken is het de bedoeling dat de PBG is samengesteld op het moment oa: :€
projectontwikkelaar gekozen wordt. Daarom zijn wij kort na de zomer gestart met de werv 'r j . a^ :r=^
voor de planbegeleidingsgroep. Momenteelvinden er gesprekken plaats met kandidaten cjre z'.. ^e..i'
aangemeld. ln het door ons vastgestelde afsprakenkader, dat in overleg met u is opgeste ld s vas:g e 3 j l
dat de PBG geen rol heeft bij het selecteren van de projectontwikkelaar.
Wat ons betreft start de rol van de PBG pas zodra de projectontwikkelaar is geselecteerd. Als gemeente
hebben wij geen interim PBG in het leven geroepen.

Betrokkenheid bij tenderprocedure
ln uw brief geeft u aan aan de voorkant betrokken te willen zijn bij de tenderprocedure. U heeft een aantal
documenten pas achteraf ontvangen en had hierop graag vooraf willen reageren.
Belangrijk is dat Altrecht eigenaar van de WA-Hoeve is en de tender heeft uitgeschreven. De gemeente is
inmiddels wel als adviseur betrokken bij de tender, maar neemt hier geen besluiten over Ook hebben de
tend erd ocu menten een vertrouwelij k karakter.
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Daar komt bij dat, alhoewelwij uw inzet hierin waarderen, het lastig vinden om u als interim PBG een
aparte status te geven en een rol te geven in het planvormingsproces. Andere betrokkenen willen hier
misschien ook wel over meedenken maar krijgen daar ook niet de kans voor.

Reactie op uw verzoek
Uw vraag aan ons is om te bevorderen dat de (tijdelUke) PBG zo spoedig mogelijk wordt betrokken bij de
ontwikkelingen op de WA-Hoeve.
Voor wat betreft de definitieve PBG, die door ons college wordt ingesteld, zullen wij dit zeker doen. Wij
zullen ervoor zorgen dat de PBG zo snel mogelijk wordt ingesteld, zodal deze er is wanneer de
projectontwikkelaar wordt geselecteerd.

Wij willen graag vasthouden aan hetgeen is vastgelegd in het afsprakenkader voor de PBG: de PBG heeft
geen rol bij het selecteren van de projectontwikkelaar. Hierin is Altrecht als eigenaar van het gebied aan
zet, daar willen wij als gemeente niet verder in interveniëren. De gemeente zal als gesprekspartner van
Altrecht bewaken dat de tenderprocedure binnen de kaders van de gebiedsvisie plaatsvindt.

Uw reactie op het bidbook
Wij hebben begrepen dat u van Altrecht wel het oorspronkelijke bidbook hebt ontvangen. Ook heeft u de
aanscherpingen op het bidbook ontvangen, zoals deze is vastgesteld door ons college. lndien u behoefte
hebt om op deze documenten te reageren raden wij u aan om uw reactie uiterlijk 1''l november naar zowel
de gemeente als Altrecht te sturen. De procedure voorziet er in dat Altrecht na de dialoogrondes met
ontwikkelaars een definitief bidbook opstelt. Wij zullen Altrecht verzoeken om uw reactie hierbij te
betrekken.

Tot slot
Wijwillen nogmaals onze waardering uitspreken voor uw betrokkenheid, Voor een goede herontwikkeling
van de WA-Hoeve is een goede samenwerking van groot belang. Wij hebben er vertrouwen in dat met de
PBG een vruchtbaar samenwerkingstraject wordt gestart.

Hoogachtend,
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