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Geacht colfege,
De afgelopen dagen heeft er veelvoudig en intensief contact plaatsgevonden
tussen uw gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf. Hierbf is zowel telefonisch als
bij brief en e-mail de nodige lnformatie ultgewisseld over de voorgenomen
verkoop van de voormalige Van Homekazeme, de Nelissenhofrveg en het
voormafige Bisschoppelijk College terrein in Weert.

Aanleiding voor het intensieve contact is de door de taxateurs in gezamenlijkheid
vastgestelde marktwaarde van het kazernedeel van € 5,9 mln. en de doorlevering
van het kazernedeel door uw gemeente aan HQ voor een bedrag van € 716 mln.
Het verschil van € 1,7 mln. riep de nodige vragen op.
Door het rijksvastgoedbedrijf is bij brief van 23 februari jl. aangegeven de
medewerking aan het effectueren van de transactie op te schorten vanwege zoals
toen verwoord'het verdachte karakter van de transactie'. Ik hecht eraan te
benadrukken dat deze formulerlng nlet bedoeld is zoals deze gebrulkelljk wordt
gehanteerd door de Financial Intelligence Unit - Nederland, maar bedoeld is in de
betekenis van 'vreemd, vragen opwerpend'. Ondanks de wellicht ongelukkige
formulering, zijn vanuit uw zijde de door ons gestelde vragen ten aanzien van de
voorgenomen transactie van de gemeente met HQ beantwoord. Doel van de
vraagstelling vanuit onze z'rjde is het bereiken van transparantie voor zowel het
Rijk als de gemeente.

lnllchtlngcn
lr'n¡n€ westcndorp
M 06-218769¿t0
Jeanlne.westendorpCDrlrksover

held.nl
Ons l(Gnmcrk
1020184364

O¡s Zr.k¡srnmcr
105008036

Uw

brlcl (kcnmerk)

B¡Jlag.ñ
0
H et Rljksva stgoed hed rijf

is

een ultvoerlngsd¡enst van het
RUk dle op t Juil 2014 ls
ontstaan u¡t een fus¡e van vler
vastgoeddlensten : de Dlense
Vâstgoed Defens¡e, de
R ìJ ksg ebo u w end ¡ e n st, h et
RiJksvastgoed- en
ontw lkkel ¡ ngsbedrlJf en de
d ¡rectl e R¡j ksvastgoed,

Uit de door de gemeente verstrekte informatie is duidelijk geworden dat de
transact¡e tussen de gemeente en HQ uiteenvalt in twee delen. HQ gaat € 5,9 mln.
betalen voor de aankoop van het kazernedeel. Daarnaast betaalt zij de gemeente
een bedrag van€ L,7 mln. Dit bedrag dient als bijdrage aan de totale
gebiedsontwikkeling van Weert West. Van extra toegekende ontwikkelrechten
binnen de gebiedsontwikkefing Weert West is geen sprake, noch voor HQ noch
voor in HQ deelnemende partijen. Evenmin is sprake van extra toegekende
ontwikkelingsrechten ten aanzien van het kazernedeel. Het kazemedeel dat in de
gezamenliJke taxatie is gewaardeerd op een bedrag van € 5,9 mln. is volgens u
niet in waarde gestegen en wordt als marktconform aangemerkt.
Om misverstanden te voorkomen, verzoek ik u mij schrifrelijk te bevestígen dat
het voorgaande overeenkomt met uw visie. Voor het Rijksvastgoedbedrijf is dit
van belang omdat hiermee kan worden aangetoond dat van staatssteun of de
schijn hiervan geen sprake is. Tevens blijkt hieruit dat er geen financiële stromen
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plaatsvinden van het Rijk naar de gemeente, buiten de hiervoor bestemde
regelingen om.
Een ander punt dat ik graag onder uw aandacht breng is het volgende.

Bij het doornemen van de schriftelijke stukken is opgevallen dat in de conceptakte
tussen de gemeente en HQ op indirecte w'tjze wordt verwezen naar artikel 19 van
de conceptakte tussen de gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf. Het is hiermee
onduidelijk in hoeverre HQ op de hoogte is van deze clausule.

Artikel 19 ziet toe op de zogenoemde meerwaardeclausule en het daarbij
behorende kettingbeding (art.19 lid 6). Omdat artikel 19 de koper verplicht om
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zowel de meerwaardeclausule als het kettingbeding door te leggen aan opvolgende
kopers. ver¿oek ik u de integrale tekst van artikel 19 op te nemen in de
verkoopakte tussen de gemeente en HQ. Hiermee kunnen niet alleen
misverstanden in de toekomst worden voorkomen maar wordt tevens vermeden
dat het Rijksvastgoedbedrijf op enig moment de gemeente of HQ zou moeten
aanspreken voor het boetebedrag van € 1 mln. dat aan het niet (vof ledig)
doorleggen van de inhoud van artikel 19 verbonden is.
Nadat ik uw schriftelijke bevestiging heb onWangen met betrekking tot uw v¡sie
en het opnemen van artikel 19 in de conceptakte met HQ, zal ik mijn medewerking
hervatten aan het effectueren van de transactie. Vanzelfsprekend ben ik bereid om
de eerder gestelde datum van 1 maart 2015, waarop uw college het
aankoopbesluit van de raad zou formaliseren, aan te passen naar I maart 2016.

Hoogachtend,

de minister

en Rijksdienst

namens

r. l.J.M. Uijlenbroek
Rijksvastgoedbedrijf
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