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Onderwerp

Herontwikkeling Muntcomplex.

Voorstel

In te stemmen met de gebruiksovereenkomst met Bouwinvest.

Inleiding

In uw collegevergadering van 13 november 2018 heeft u kennis genomen van de
ontwikkelovereenkomst met Bouwinvest voor de herontwikkeling van het Muntcomplex.
Deze ontwikkelovereenkomst wordt op 19 december 2018 aan de gemeenteraad
voorgelegd voor het kenbaar maken van wensen en bedenkingen. Daarna neemt het
college een besluit over deze overeenkomst. Naar verwachting is dat op 20 december
2018.
Inmiddels is Bouwinvest gestart met de bouwwerkzaamheden aan het Muntcomplex voor
zover het haar eigendom betreft. Binnenkort wil Bouwinvest ook starten met de
werkzaamheden die gemeentelijk eigendom van het complex raken. Deze werkzaamheden
wil Bouwinvest al starten vóór 20 december 2OI8, dus alvorens de ontwikkelovereenkomst
met de gemeente is gesloten.

Beoogd effect/doel

Doelvan de gebruiksovereenkomst is het op korte termijn kunnen staften van de
werkzaamheden die gemeentelijk eigendom raken.

Argumenten

Zodra de ontwikkelovereenkomst is gesloten kan notarieel transpoft van het gemeentelijk
eigendom naar Bouwinvest plaatsvinden. Naar verwachting is dat niet eerder dan begin
2019. Dat leidt tot vertraging in de voortgang van de bouwactiviteiten. Met het aangaan
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van bijgevoegde gebruiksovereenkomst kan Bouwinvest al op korte termijn staften met
werkzaamheden die gemeentelijk eigendom raken.

Kanttekeningen an, rbleo'l

Er is sprake van het risico dat de ontwikkelovereenkomst niet tot stand komt. Dat
betekent dat het benodigde eigendom begin 2019 niet over kan gaan naar Bouwinvest. In
dat geval regelt de samenwerkingsovereenkomst dat partijen in overleg treden om de

verkoop en eigendomsoverdracht van het betreffende gemeentelijk eigendom alsnog te
effectueren.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Er is geen sprake van financiële gevolgen. Op basis van de overeenkomst is Bouwinvest
gerechtigd de bouwwerkzaamheden u¡t te voeren.

Duurzaamheid

N.v.t.

Uitvoering/evaluatie

N.v.t.

Com mu n icatie/ pa rticipatie

N.v.t.

Overleg gevoerd met

Intern:

Henk Creemers (afdeling Ruimte en Economie)

Extern:

Bouwinvest.

Bijlagen:

Gebru iksovereen komst.
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