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Onderwerp

Vaststellingsovereenkomst met Van Heur Kelpen BV en Zeelen Holding BV

Voorstel

De vaststellingsovereenkomst met Van Heur Kelpen BV en Zeelen Holding BV ten behoeve
van het afwikkelen van de samenwerkingsovereenkomst Kerkstraat 99-101 te
ondertekenen.

Inleiding

Op 1 oktober 2008 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Van Heur Kelpen BV
en Zeelen Holding BV in verband met het realiseren van deelgebied Noord van de
Sutjensstraat. Volgens deze overeenkomst en volgens het op dat moment geldende
bestemmingsplan zou de exploitant ter plaatse van Kerkstraat 99-101 vier woningen
mogen realiseren.
Op 29 oktober 2008 heeft de gemeente het bestemmingsplan Keent 2008 vastgesteld.
Onbedoeld is hierbij de bouwmogelijkheid ter plaatse teruggebracht tot 1 woning.
Naar aanleiding hiervan heeft de exploitant voor haar rekening het bestemmingsplan
Kerkstraat 99 t/m 101 laten opstellen. Dit nieuwe bestemmingsplan maakt het mogelijk
dat weer vier woningen gebouwd kunnen worden. De kosten van het opstellen van dit
bestemmingsplan en de gemeentelijke leges, bedroegcn totaal€ 9.211,--.
Bij brief van 26 oktober 2013 heeft de exploitant ter zekerstelling van haar rechten, een
verzoek om planschade ingediend in verband met het bestemmingsplan Keent 2008 en
daaruoor een recht betaald van € 300,--. De exploitant is bereid tot intrekking van dat
verzoek mits bovengenoemde kosten door de gemeente betaald worden.

Beoogd effect/doel

In de bijgevoegde concept overeenkomst zijn uitsluitend de resultaten omschreven van
het door partijen gevoerde overleg. Wanneer het college instemt met deze concept
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ovarccnkornit cn hct bctalen van de totalc kostcn ad. € 9.511,-- is pas sprake van
wilsovereenstemming en van een door partijen gesloten overeenkomst.
Door bcteling door. de gcmccntc van € 9.51tr,-- hebben partijen over en weer niets meer
van elkaar te vorderen.

Argumenten
Destijds heeft de gemeente de bouwmogelijkheid onbedoeld teruggebracht tot slechts 1

woning. Het is redelijk dat de gemeente de kosten vergoed aan de exploitant welke
gemoeid zijn met het terugbrengen van de bouwmogelijkheid tot weer 4 woningen.
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Wanneer de gemeente niet overgaat tot betaling van de genoemde bedragen, is de kans
aanwezig dat de exploitant de procedure tot planschade vooftzet.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Totrh ko¡tcn C 9,.5trX,-- komen ten laste van G120400/5425803

Duurzaamheid

N.v.t.

Uitvoering/evaluatie

N.v.t.

Communicatie/ participatie

N.v.t.

Overleg gevoerd met

Intern:

Edward Salman, afdeling financiën
Peter Kuppens en Michel Jans, afdeling Ruimte en Economie

Extern:

Van Heur Kelpen BV
Zeelen Holding BV
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